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  شغليآئين نامه مديريت ايمني و بهداشت 

 
 

  :هدف 

مبتني بر استاندارد هدف از تهيه اين مجموعه آشنا ساختن عوامل اجرايي با اصول و مقررات ايمني 

OHSAS18001:2007  و رعايت اين مقررات و انجام اصول  گير�کاربمي باشد تا با و دستورالعملها� صنعت برق

من و بدون خطر� را در جهت پيشگير� و کاهش حوادث و حفاظت از نيرو� يرايط اش نکار ، بتوا محيطدرصحيح  

  . انساني فراهم آورد 

  

  دامنه كاربرد

  كليه عوامل اجرايي 

  

  :تعاريف  

ريسكي كه تا سطحي كاهش پيدا كرده است كه مي تواند توسط شركت با توجه به تعهدات قانوني : ريسك قابل قبول 

  .ط مشي پذيرفته شود عنوان شده در بيانيه خ

  .منبع،وضعيت يا اقدامي كه دارا� پتانسيل آسيب، به صورت مصدوميت يا بيمار� يا تركيبي از اينها باشد: خطر

  فرايند تشخيص وجود يک خطر و تعريف خصوصيات آن: شناسايي خطر 

د يا بر اثر آن و يا شرايط شرايط قابل تشخيص نامطلوب جسمي يا ذهني که از يک فعاليت کار� ناشي مي گرد: بيمار�

  .مرتبط با آن بدتر ميشود

يا مرگ و مير رخ )صرف نظر از وخامت آن(اتفاق ها� مرتبط با کار که به موجب آن يک مصدوميت يا بيمار� : رويداد 

  .داده يا مي تواند رخ دهد

  .يک حادثه رويداد� است که منجر به مصدوميت، مرگ ومير يا بيمار� مي شود: ١يادآور� 

رويداد� که به موجب آن مصدوميت ،بيمار� يا مرگ و مير رخ ندهد، ممکن است به عنوان يک شبه : ٢يادآور� 

  .حادثه،شبه سانحه،اتفاق بخيرگذشت ، يا رخ داد خطرناک مورد اشاره قرار گيرد

  .يک وضعيت اضطرار� نوع خاصي از رويداد است: ٣يادآور�

  ايمني و بهداشت شغلي

از جمله کارگران موقت و کارکنان پيمانکار،بازديد (که بر ايمني و بهداشت کارکنان يا ديگر کارگرانشرايط و عواملي 

  .کنندگان يا هر فرد ديگر در محيط کار تاثير مي گذارد يا مي تواند تاثير بگذارد

ه فراتر از محدوده بي سازمان ها مي توانند موضوع الزامات قانوني مربوط به ايمني و بهداشت افراد� باشند ک: يادآور�

  .واسطه محيط کار قرار دارند يا آنهايي که در معرض فعاليت ها� محيط کار هستند

  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

بخشي از سيستم مديريت يک سازمان که برا� ايجاد و استقرار الزامات تعريف شده و كنترل ريسک ها� ايمني و 

  .مي گيردبهداشت شغلي مورد استفاده قرار 
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يک سيستم مديريت مجموعه ا� از عناصر بهم مرتبط است که برا� ايجاد خط مشي و اهداف  و دستيابي به : ١يادآور�

  .آن اهداف بکار مي رود

شامل ارزيابي ريسک و : برا� مثال(يک سيستم مديريت شامل ساختار سازماني ،فعاليت ها� طرح ريز� : ٢يادآور� 

  .،دستورالعمل ها� تخصصي،روش ها� اجرايي، فرايندها و منابع استمسئوليت ها) تعيين اهداف

ترکيبي از احتمال رخداد يک اتفاق خطرناک يا قرار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدوميت يا بيمار� که مي : ريسک 

  . تواند به موجب آن اتفاق يا قرار گرفتن در معرض آن، پديد آيد

، با در نظر گرفتن کفايت تمامي کنترل ها� موجود، و )ها(ناشي از خطر ) ها�(سک فرآيند ارزشيابي ري: ارزيابي ريسک 

  . قابل قبول مي باشند يا خير) ها(تصميم گير� در اين باره که ريسک 

  . هر گونه محل فيزيکي که در آن فعاليت ها� مربوط به کار تحت کنترل شركت انجام شود: محيط کار 

نچه محيط کار را تشکيل مي دهد سازمان مي بايست تاثيرات ايمني و بهداشت شغلي بر به هنگام توجه به آ: يادآور� 

، در حال کار در محل يک )مانند رانندگي، پرواز، سفر دريايي يا ريلي(پرسنلي که برا� مثال، در حال سفر يا جابجايي 

  . کارفرما يا مشتر� يا در حال کار در منزل هستند را در نظر گيرد

 استان خراسان رضو�کليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي خارج ازمجموعه شرکت توزيع نيرو� برق  :پيمانکار 

  . که از طرف شرکت به منظور انجام برخي از فعاليت ها بکار گرفته مي شوند

  

  : مدارک مرتبط 

 (15P01)  روش اجرايي كنترل و نظارت بر عملكرد ايمني گرهها� اجرايي                                

  

  : مراجع 

   OHSASl8001 : 2007استاندارد  -

  

  : شرح  

ابالغ گرديده وكليـه  ) عوامل اجرايي، گروهها و شركتها� پيمانكار� (در اولين فرصت مي بايست موارد ذيل به افراد 

و در صورت عوامل اجرايي موظف و متعهد به انجام و رعايت اصول و مقررات مندرج در اين آيين نامه خواهند بود 

عدم رعايت اصول و مقررات ايمني و حفاظت کار و بروز هـر گونـه حادثـه فـرد� ، گروهـي ، تاسيسـاتي و ايجـاد        

  .خسارات جاني و مالي کليه مسئوليت ناشي از اين موارد بر عهده فرد خاطي خواهد بود 

ستورالعمل ها و مستنداتي است كه الزم به توضيح است كه اين مجموعه مكمل آئين نامه ها� حفاظت و بهداشت كار، د

، موظفند گروهها� اجراييدر خصوص ايمني و بهداشت شغلي توسط مراجع ذ� صالح  در كشور تدوين گرديده و 

  .دنعالوه بر اين دستورالعمل ، تمامي آنها را به مورد اجرا بگذار
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  طرح ريز� و شناسايي کار 

  تعريف کار 

هداشت شغلي ، تعريف آن با جزئيات کافي برا� شناسايي خطرات عمده و تاثيرات نقطه شروع كار در مديريت ايمني و ب

  : ايمني و بهداشت شغلي است که مي تواند موارد ذيل باشد

  نوع فعاليت 

 پروژه محل انجام کار / طرح/ موقعيت سايت 

  زمان بند� و توالي فعاليت ها 

  لوازم و تجهيزات مورد نياز 

  نيرو� انساني 

همچنين بايد از توالي عمليات و زمانبند� مربوطه وخطراتي که ممکن . بايد با محل انجام کار آشنا شود گروه اجرايي

بايد تابع تصميمات گروه نظارت ايمني  گروه اجرايي. است در حين انجام کار و يا خدمات با آنها روبرو شود، آگاه گردد

ني اگر آنها در محل ، خطراتي رامشاهده کنند در صورت يع. و ديگر مراجع قانوني بوده و همکار� کامل را بنمايد

  . بايد شيوه عمليات تغيير يابد گروه اجراييدرخواست از 

  تخصيص منابع / زيرساخت ها

 اين تجهيزات بايد . گروه اجرايي موظف به تامين تاسيسات و يا دستگاه ها� مورد نياز اجرا� کار مي باشد

همچنين بايد آزمايش ها� کافي بر رو� آنها . تعمير و نگهدار� شوندبدون اشکال بوده و به طرز مناسبي 

صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که عمليات بطور ايمن اجرا شده و هيچگونه ريسکي برا� افراد گروه ، 

 . مردم و يا تاسيسات نخواهد داشت 

  ارتباطات 

 رفين در زمينه ها� مرتبط ضرور� است برا� موثر واقع شدن برنامه ها� ايمني و بهداشت شغلي، تعامل ط

كليه افراد و مسئولين ذيربط در گردهمايي ها� ايمني ، صبحگاه ايمني و جلسات آموزشي مرتبط حضور 

 . بهمرسانند 

  مديريت زمان 

 پيمانکار موظف به لحاظ کردن الزامات ايمني و بهداشت شغلي سازمان در کليه مراحل اجرا است . 

 ر انجام پروژه نبايد موجب اثرات نامطلوب براصول  ايمني و بهداشت شغلي شودمحدوديت ها� زماني د . 

  مديريت ريسک  

  سرپرست گروه بايد رويه هايي برا� شناسايي خطرات، ارزيابي ريسک ها و پيش بيني اقدامات کنترلي داشته

 . باشد

 نابع مورد نياز را ايجاد کند و آموزش سرپرست گروه بايد برا� انجام اقدامات کنترلي و پيشگيرانه، امکانات و م

 . ها� مرتبط را برا� کليه کارکنان خود فراهم نمايد

  مسئوليت در برابر خسارت 
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  ،چنانچه سرپرست گروه و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشت، ايجاد شرايط ناايمن

موجب بروز خساراتي به جان کارکنان، تاسيسات نقص در دستگاه ها� مورد استفاده و انجام نادرست کار 

 . شرکت، شهروندان و تاسيسات آنان گردد متخاسر مسئول جبران خسارات وارده مي باشد

  و مسئوليتها  تعهدات

  : ايمني عمومي   تعهدات -۱

و متناسـب بـا    )در مراكز آموزشي مورد تاييد شركت(استفاده از نيروها� با سابقه کار و مهارت كافي و آموزش ديده  - ۱

 .نوع كار 

و ديگر ابزار و وسايل ايمني فرد� و گروهي طبق استاندارد و بـه  _ کاله ايمني _ کفش ايمني _ تأمين لباس کار مناسب  - ۲

  .) البسه مورد استفاده عوامل اجرايي بايستي مطابق با نمونه مورد تاييد شرکت باشد . ( تعداد مورد نياز مي باشد 

ل حتي جهت انجام کارها� ساده ممنوع بوده و در صورت تخطي موجب برخورد بـا خاطيـان   اعزام انفراد� پرسن  -۳

خواهد شد ، در نتيجه  گروهها� اجرايي حداقل با دو نفر نيرو� انساني ، همراه با تجهيزات کامل مورد نياز جهـت  

ت و با ابالغ كتبـي ، مسـئوليت   ضمناً يک نفر از اين افراد بايستي به عنوان سرپرس. ( شد  دانجام کار اعزام خواهن

  . ) گروه را عهده دار خواهد بود 

عوامل اجرايي موظف مي باشند با ناظرين و مسئول ايمني که به منظور نظارت بـر نحـوه انجـام کـار و چگـونگي رعايـت       -۴

آنهـا را مـورد    مقررات ايمني به محل کار گروه مراجعه مي نمايند ، همکار� کامل به عمل آورده و تذکرات يا پيشنهادات

  . توجه قرار دهند

  : سرپرست گروه اجرايي موظف به رعايت موارد زير خواهد بود -۵

و اخذ عدم اجرا� هر نوع فعاليت بدون هماهنگي و اطالع مسئولين ذيربط خصوصاً دستگاه نظارت و مسئول ايمنـي  ) الف 

  . برا� انجام كار   مجوز كتبي

  .ي از مسئول ايمني و ارائه آن به ناظرين و مسئول ايمني در هنگام بازديد دريافت فرم کنترل و نظارت هفتگ) ب   

  .كنترل ، اصالح و تامين ابزاركار و كاالها� مصرفي مورد نياز قبل از اعزام به محل کار ) ج   

  در صورتي که پيمانکار به هر نحو� از فراهم کردن تجهيزات حفاظت فرد�، ابزارآالت و تجهيزات مورد نياز

هت ايمن نمودن محيط کار و انجام اقدامات الزم جهت رعايت الزامات ايمني و بهداشت قصور نمايد، کارفرما ج

مي تواند نسبت به تامين و انجام موارد مذکور اقدام و هزينه ها را از صورت وضعيت گروه ها� اجرايي کسر 

 . نمايد

   .هد نسبت به رعايت زمان مجاز خاموشي ها و تکميل فرمها� مربوطه هماهنگي کامل با اتفاقات برا� اخذ  خاموشي ها و تع) د   

     در هـر روز به اپراتور اتفاقات و يـا دسـتگاه نظـارت    ) دستورکار(اعالم آدرس محل کار و زمان شروع و خاتمه کار ) هـ 

   . )هدف اطالع  کامل اپراتور يا دستگاه نظارت از موقعيت و محل کار گروه اجرايي مي باشد (

  كنترل و آزمايش وضعيت عايقي ابزار و سايل ايمني فرد� و گروهي ) و 

  . تبعيت محض از قوانين و مقررات ايمني  و تغيير و يا توقف كار در صورت وجود شرايط و عوامل خطرساز ) ز 

طـرات و  ، برا� نيروها� تحت امـر و آگاهسـاز� آنـان بـا خ    ) جلسه تفهيم كار(برگزار� جلسات كوتاه توجيهي ) ح 

  تهديدات پيرامون محيط كار 

  .حضورسرپرست گروه درهنگام اجرا� کار الزامي است )  ط 
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  : تعهدات ايمني پيمانكاران  -۲

  : عالوه بر رعايت كليه مفاد مندرج در اين آيين نامه موارد ذيل نيز بايد توسط پيمانكاران رعايت گردد 

بوده و بـرا� آنهـا كـارت شناسـايي صـادر شـده اسـت         شغلييت پيمانکار موظف است از نيروهايي كه دارا� صالح - ۱

 .استفاده نمايد 

افراد بكار گير� شده بايد فاقد هر نوع بيمار� و يا نقص عضو كه باعث بروز خطا و يـا حادثـه در حـين كـار را دارد      - ۲

  .باشند 

ه و حتما بيمه نامـه مسـئوليت   پيمانکار موظف است طبق مقررات ، نسبت به بيمه عوامل اجرايي و خودروها اقدام نمود - ۳

  .مدني بي نام و برا� حداقل سه نفر تهيه نمايد 

پيمانکار موظف است در صورت نياز به جابجايي و يا جايگزيني نيرو� انساني مراتـب را قـبالً بـه تاييـد واحـد ايمنـي        -۴

اضـطرار� پيمانکـار    در صورت نياز به جابجايي يا جايگزيني نيـرو� انسـاني درشـرايط   ( شهرستان مربوطه برساند 

  . ) ساعت قبل با ذکر داليل واحد ايمني شهرستان مربوطه را در جريان قرار دهد ۲۴موظف است حداکثرتا 

پيمانکار موظف است يک نفر را که صالحيت و توانمند� پي گير� مسائل فني و ايمني را داشـته و مـورد تاييـد     -۵

   .گاه خود معرفي نمايد واحد ايمني باشد ، به عنوان نماينده و سرپرست كار

با تجهيزات زيررا در اختيـار عوامـل اجرايـي خـود     ) طبق نظر كارفرما ( پيمانکار موظف است خودرو عملياتي مناسب  -۶

 : قرار دهد 

  خودرو با درج آرم شرکت پيمانکار� بر رو� درب خودرو يا تهيه تابلو با همين مشخصات جهت نصب رو� سقف

  .يا بدنه خودرو 

  کيلو گرمي از نوع اطفاء آتش سوزيها� برقي نـوع   ۵کپسول آتش نشاني يکدستگاه»C «     و يـک عـدد کيـف کمکهـا�

 . اوليه با محتويات کامل در خودرو موجود باشد و افراد گروه در خصوص استفاده از آن توجيه شده باشند 

  خودرو بايستي هميشه سالم و نقص فني و يا ايراد ظاهر� نداشته باشد . 

  عقب خودرو جهت نگهدار� ابزار و وسايل کار تعبيه گردد   دربدارثابت يا سيار يک جعبه ، . 

درصورت وقوع حادثه اعم از نيرو� انساني يا تاسيساتي ، پيمانکار موظف به گزارش فور� حادثه به شرکت بـوده و   -۶

  . ارائه دهد  )واحد ايمني ( ساعت پس از حادثه ، مستندات كامل آنرا به شرکت توزيع  ۲۴حداکثر تا 

پيمانکار موظف است در صورت وقوع حادثه و مصدوميت عوامل اجرايي برا� شروع به کار مجـدد افـراد مصـدوم ،      - ۷

  . موضوع را به واحد ايمني اطالع دهد تا بعد ازبررسي نسبت به صدوراجازه کار ايشان توسط واحد ايمني اقدام شود 

  . ت پيمانکار� بر رو� خود رو و البسه کارکنان اقدام نمايد پيمانکار مي بايست نسبت به درج مشخصات شرک -۸

پيمانکار موظف است کليه مفاد اين دستورالعمل را به رؤيت عوامل اجرايي خود رسانده وتعهد آنان را نسبت به  - ۹

  .رعايت موارد ، کتباً با امضاء اخذ نمايد 

  :شرايط وتعهدات عوامل اجرايي    -۳

  .، به منظور کار درشبکه ها� توزيع باشد کي وجسماني و سالمت فرد� فيزيدارا� توانايي مناسب  - ۱

رعايت اصول ايمني و فني به نحو� كه اگر به محيط كار اشراف نداشته باشد از انجام كار با هماهنگي سرپرست  - ۲

  .خوددار� نمايد 
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از قبيل ، ساعت ، انگشتر ، پرسنل موظفند درهنگام کار درشبکه ها� توزيع برق ، تلفن همراه  و تمام اشياء فلز�  -۳

  .را از خود دور نمايند ... گردنبند و 

  .استفاده از وسايل ايمني وحفاظت فرد� وگروهي استاندارددرهنگام کار  -۴

  .کنترل طناب و قطعات کمربند ايمني قبل از صعود  -۵

  . استفاده از کيسه ابزار کار کمر� متصل به کمربند ايمني در هنگام کار  -۶

  در هنگام کار بررو� شبکه هوايي  ب دستي يا هندالين وسطل کار برزنتيطنااستفاده از  -۷

از پرتاب کردن لوازم از پا� تير به باال جداً خوددار� گرددو وسايل با سطل از پايين به باال و بالعكس منتقل : تذكر

  . شوند 

  .نگهدار� وحمل ونقل صحيح ابزار ووسايل ايمني درمحل کار و خودرو   - ۸

  .غير عاد� مانند بارندگي شديد ، طوفان ورعد وبرق انجام هرکار بررو� شبکه ممنوع است  درشرايط جو� -۹

  رعايت فواصل مجاز وحريم ها درهنگام کار ويا نزديکي به شبکه برقدار  -۱۰

افراد جهت ورود به پستها� زميني برق بايستي دارا� مجوز كتبي بوده وهماهنگي الزم را با مسئولين ذيربط به عمل  -۱۱

  .همچنين مجهز به وسايل حفاظت فرد� بوده وبايستي حريم ترانسفورماتورها و تابلوها را رعايت نمايند . آورند

  درصورت کار بر رو� شبکه هوايي دقت درصعود و فرود ايمن از پايه طبق استاندارد  -۱۲

  ).پستها� هوايي و زميني (عبور از سمت فشارمتوسط ترانسفورماتور برقدار ممنوع مي باشد : توجه

انجام کار همزمان دو نفر از اعضا� يک گروه بر رو� تاسيسات هوايي يا زميني ممنوع است و در شرايط  -۱۳

  . اضطرار�  فرد سومي که صالحيت الزم را داشته باشد بايد در محل حاضر و مراقب اجرا� ايمن عمليات باشد 

  )قبل ، حين وبعداز کار ( شرايط محيط کار  - ۴

  : قبل از انجام كار 

 کسب دستورکار كتبي  - ١

قبل از شروع بكار، به منظور تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان در زمينه ها� ايمني و بهداشت شغلي سرپرست  - ۲

 . گروه  موظف است فعاليت مورد نظر را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد

  ساعت قبل ۴۸تکميل فرم تقاضا� خاموشي در صورت نياز  - ۳

  حفاظ فرد� وگروهي و لباس و كفش كار توسط پرسنل وسرپرست گروه بازديد وبررسي ابزار ولوازم -۴

  اعالم نشاني محل وزمان شروع کار به اتفاقات يا دستگاه نظارت -۵

  محصور ساز� محيط کار با نوار حفاظتي و عاليم هشدار دهنده  -۶

   انصب تابلو هشدار دهنده  بر رو� تاسيسات بي برق شده و نصب قفل ايمني گروه بر رو� تابلوه - ۷

  بررسي وضعيت محيط و شبکه از جنبه در نظر گرفتن حريمها ورعايت فواصل مجاز و رفع نقاط خطر - ۸

بررسي نور محيط کار  ، درصورت نبودن نور طبيعي کافي ، وسايل تامين روشنايي موقت مانند چراغ قوه  - ۹

  . شارژ� و يا پرژکتور دستي به همراه گروه موجود باشد 

  . ستگاه اتصال زمين موقت در طرفين محل کار الزامي است درصورت اخذ خاموشي رويت د -۱۰

در صورتيكه شبكه ديگر� اعم از فشار ضعيف يا فشار متوسط در مجاورت يا راستا� شبكه محدوده كار : توجه 

  . وجود دارد كه حريم كار� رعايت نمي شود مي بايست مراحل اعمال خاموشي برا� آن نيز رعايت شود 

  : حين انجام كار 
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  . حضور خودرو گروه در محل کار  به صورت  تمام وقت  - ۱

  .استفاده صحيح از ابزار و لوازم ايمني مختص انجام هر كار  - ۲

  .انجام كار طبق دستور كار و كنترل موضوع توسط سرپرست  - ۳

  : بعد از انجام كار 

  جمع آور� عاليم و تابلوهشداردهنده  - ۱

 قفل ايمني گروه از تاسيسات و تابلوها بازكردن - ۲

در صورتيكه برا� انجام كار نياز به خاموشي بوده است بايد قبل از هر اقدامي ، هماهنگي الزم با واحد  :بصره ت

  .اتفاقات و عمليات شهرستان مربوطه انجام شود 

 اعالم پايان كار  - ۳

  

  ماشين آالت و تجهيزات 

  اين . استفاده خود اقدام کندسرپرست گروه اجرايي بايد نسبت به شناسايي انواع مخاطرات ماشين آالت مورد

 : خطرات بطور کلي عبارتند از

o  خطرات مکانيکي 

o  خطرات الکتريکي 

o  خطرات حرارتي 

o  خطرات ناشي از صدا 

o  خطرات ناشي از ارتعاش 

o و فوق توزيع مجاور  لخطرات ناشي از تشعشع و ميدان ها� مغناطيسي  خطوط انتقا 

o  خطرات ناشي از عدم رعايت اصول ارگونوميک 

 ود و استفاده از دستگاه هايي که دارا� نشتي روغن، گازوئيل يا بنزين بوده و يا نقص فني داشته باشند به ور

 . محل اجرا� پروژه ممنوع مي باشد

  باشندذيل  به شرح شرايط ايمني  بايد دارا� خودروها كليه  .  

  . ظاهر خودرو ، بدنه ، الستيکها و سيستم داخلي از نظر فني سالم باشد  )۱

  .مامي خودروها بايستي مجهز به کپسول آتش نشاني و کيف کمکها� اوليه باشند ت )۲

  .خودروها بايد هر روز صبح مورد بازديد و کنترل قرار بگيرند  )۳

  .تمامي خودروها بايستي بيمه شده وبيمه نامه در خودرو موجود باشد  )۴

که رانندگي مي کنند ...)بر ، جرثقيل و باال(رانندگان خودروها بايستي دارا� گواهينامه ويژه مربوط به خودرو  )۵

  .بوده و هميشه و در هنگام رانندگي به همراه داشته باشند 

  . خودروها بايستي مطابق جدول ذيل به وسايل هشدار دهنده تجهيز شوند  )۶
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  : فهرست وسايل هشدار دهنده مورد نياز به تفکيک گروهها� اجرايي  – ۱جدول شماره 

  وسايل

  

  گروهها

  نوارحفاظتي  مخروطي

  چراغ

چشمک زن  

  پايه دار

تابلو 

  احتياط

  جليقه

  شبرنگ

  بازاء هرفرد

پرچم 

  خطر

  ۱  *  ۱  ۱ حلقه   ۱  ۴  اتفاقات

  ۱  _  ۱  _ حلقه   ۱  ۴  تعميرات هوايي فشارمتوسط و ضعيف

  ۱  *  ۱  ۱ حلقه   ۲  ۵  تعميرات زميني فشارمتوسط و ضعيف

  ۲  *  ۱  ۱ حلقه   ۱  ۵  روشنايي 

  -  _  ۱   حلقه   ۱  ۴  سرويس پست 

  _  _  ۱  _ حلقه   ۱  ۴  تصفيه روغن

  ۲  _  ۱  _ حلقه   ۱  ۵  خط گرم 

  -  _  ۱  _  _  ۳  قطع و وصل/ نصب انشعاب 

  _  _  ۱  _   حلقه   ۱  ۳  باالنس/ بازرسي

  ۲  _  ۱  _  حلقه   ۱  ۴  حفر گود و نصب تير

  
  

  : فهرست وسايل هشدار دهنده مورد نياز خودروها� سنگين   –۲جدول شماره 

  
وطي بلند مخر

  خياباني فسفر�

نوار 

  حفاظتي
  پرچم خطر  تابلو احتياط

چراغ چشمک 

  زن پايه دار

  جليقه

  شبرنگ

  بازاء هرفرد

  *  _  ۲  ۱  حلقه   ۱  ۱۰  جرثقيل

  *  _  ۲  ۱  حلقه   ۱  ۵  کفي

  *  ۱  ۲  ۱  حلقه   ۱  ۱۰  باالبر

    شرايط عمومي خودروها� سنگين :  

راننده يا اپراتور خودرو موظف اسـت  ، جرا� فعاليت مربوطه به محض توقف خودرو در مکان مورد نظر جهت ا )۱

هشدار دهنده از جمله مخروطي ، نوار حفاظتي و تابلو خطـر   بوسيله عاليمنسبت به محصور نمودن محيط کار 

 . به تعداد کافي اقدام نمايد 

روشن بوده و  تمامي هنگام فعاليت در شب عالوه بر نصب وسايل هشدار دهنده بايستي چراغها� گردان باالبر  )۲

  . پرسنل بايستي جليقه زرد شبرنگ بر تن داشته باشند 

هنگام کار در خيابانها� شلوغ و پرتردد الزم است يک نفـر از افـراد گـروه بـا حفـظ فاصـله مناسـب از خـودرو          )۳

صـورت  در . (توسط پرچم خطر نسبت به هشدار وسايل نقليه وعابرين اقدام و ايمني محيط کار را تأمين نمايد 

  ) ضرورت نفردومي نيز بايد جهت ديگر خورو با پرچم بايستد

هنگام کار در بلوارها و بزرگراهها در تمامي اوقات شـبانه روز الزم اسـت پرسـنل ضـمن احتيـاط بيشـتر حتمـاً         )٤

متر� اقدام به استقرار مخروطي هشدار دهنده بنماينـد   ۳۰جليقه شبرنگ بر تن داشته باشند و از فاصله حداقل 
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متر� قابل رويت باشند به هر حال فاصله استقرار مخروطـي هـا بايـد بـا      ۵۰نحويکه مخروطي ها از فاصله  به

توجه به سرعت خودروها انتخاب گردد تا رانندگان فرصت تصـميم گيـر� جهـت عکـس العمـل الزم را داشـته       

 . باشند 

دوره آمـوزش کــار بـا باالبرهــا�    بايســتي حتمـاً  )جرثقيــل و بـاالبر (خودروهـا� سـنگين   راننـدگان يـا اپراتــور    )۵

  . هيدروليکي را گذرانده و دارا� گواهينامه رسمي اپراتور� باالبرها� هيدروليکي باشند 

هنگام کار در . راننده خودرو بايد آشنايي کافي با تجهيزات برق و سطوح ولتاژ� خطوط هوايي برق داشته باشد )۶

 .عايت نمودنزديکي خطوط هوايي برق بايد حريم قانوني آن را ر

 . اطمينان حاصل نمود جرثقيلهنگام استفاده از اين خودروها بايد از عدم وجود خطوط هوايي برق در باال� سر  )۷

 . مي باشد ممنوعكه مي تواند زمينه ساز بروز حادثه و يا خطر باشد معيوب  جرثقيلکار کردن با باالبر يا  )۸

زير خطوط هوايي برق بايد ابتداعا مجوز كتبي  درصورت ضرورت و نياز جهت كار با جرثقيل درکنار يا )۹

خودرو به شکل مناسب زمين الکتريکي شود  ، ازاتفاقات برق شهرستان اخذ شده و قبل از شروع به هر كار� 

 . 

اگردر شرايط فوق از جرثقيلي استفاده مي شود که باکس کنترل آن در کنار خودرو قرار داشته و اپراتور بايد  )۱۰

ود، قبل از شروع کار بايد اپراتور فرش عايق متناسب ولتاژ خطوط هوايي برق را تهيه و رو� زمين مستقر ش

 . از آن به عنوان زيرپايي استفاده نمايد

  اصول ايمني کار با باالبرها� هيدروليکي  

ن راننده باالبر موظف است از ورود پرسنلي که اصول و مقررات ايمني فرد� را رعايت نگرده اند از جمله نداشـت  )۱

 . لباس کار ، کاله و کفش ايمني مناسب به داخل سبد باالبر جلوگير� نمايد 

پرسنل موظف هستند در هنگام ورود به سبد باالبر حتماً از کمر بند ايمني که به سبد باالبر متصل است اسـتفاده   )۲

مـر بنـد توسـط    نمايند و رانندگان باالبر موظف به کنترل اين کار مـي باشـند و در صـورت عـدم اسـتفاده از ک     

 . پرسنل از راه انداز� باالبر خوددار� نمايند 

راننده باالبر موظف است در پايان هر هفته نسبت به تکميل فرم بازديد ايمني خودرو اقدام و هر گونه مشکل و يا  )۳

 . نقص فني در باالبر يا خودرو مربوطه را در اين فرم درج نموده و به مسئول ايمني ارائه نمايد 

يا اپراتور باالبر موظف است تا هنگاميکه کارگر در ارتفاع در سبد باالبر مشغول به کار مي باشد در کنـار   راننده )۴

 . جعبه فرمان حاضر باشد 

باالبر بايستي مجهزبه عالئم چراغ گردان ثابت همراه با آژير منصوب در سقف خودرو و چـراغ پرژکتـور ثابـت     )۵

 .ا� شروع بكار بايد چراغ گردان روشن شود منصوب بر رو� سبد باالبر بوده ودر ابتد

نصب نوار شبرنگ به دور تا دور کفي باالبر و جکها� بـاالبرالزامي اسـت و بـر حسـب نـوع جـاده و ترافيـک از         )۶

 . عالئم هشدار دهنده مناسب طبق توصيه مسئول ايمني استفاده شود 

باالبر بايستي هميشه تميز بوده و قسمتها� مهم آن از جمله جکها� ثابت کننده ، ميکروسوئيچها و روغنکار� و  )۷

گريسکار� قطعات طبق برنامه زماني که شرکت سازنده در دفترچه راهنمـا� بـاالبر مشـخص نمـوده توسـط      

 . راننده باالبر  صورت پذيرد و در شناسنامه سرويس خودرو ثبت گردد 
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بر بايستي مجهز به سيستم اتصال زمين نصب شده رو� خودرو باشد تا در زمان کار در زير شـبکه و  باال )٨

 . يا در شرايط جو� نامناسب بدنه خودرو به زمين متصل گردد 

  حمل و نقل 

  چنانچه تخليه و بارگير� بصورت دستي انجام شود، کارکنان بايد در هنگام تخليه و بارگير� کاال اصول

 . ستي بار را رعايت نمايندجابجايي د

  محل ها� تخليه و بارگير� بايد بگونه ا� تعبيه شوند که در حين عمليات تخليه و بارگير� مزاحمتي برا�

 . عمليات کارفرما و ساير پيمانکاران ايجاد ننمايد

 وزن تقريبي تجهيزات بار شده از ظرفيت مجاز وسيله نقليه تجاوز ننمايد . 

 آمپر همراه با  ۶۳۰بارگير� و تخليه کاالها و قطعات سنگين و حجيم از قبيل تابلوها�  سرپرست گروه بايد در

 . استفاده نمايد) جرثقيلمثل باالبر و (تجهيزات داخلي، از وسايل و تجهيزات مکانيکي 

 هنگام بارگير�، نبايد ارتفاع بار ازديواره ها� اطاق بارگير� خودرو تجاوز نمايد و در موارد� که نوع و 

وضعيت بار به ترتيبي باشد که اين امر اجتناب ناپذير گردد، بايد به وسيله کابل فلز� يا طناب مناسب نسبت به 

 . مهار آن به طور مطمئن و ايمن اقدام نمود

 قطعات سنگين و حجيم از قبيل قطعات اسقاطي و لوله ها� بزرگ و غيره بايد طور� رو� هم گير� در هنگام بار

�، از لغزش آنها بر رو� هم و ايجاد برگام تخليه بار و باز کردن درب يا ديواره ها� اتاق بارچيده شوند که هن

همچنين نحوه بارگير� و توزيع قطعات در اتاق بارگير� بايد به ترتيبي باشد که . حادثه پيشگير� بعمل آيد

 . حرکت حفظ شود مرکز ثقل کاميون يا وانت را به يک سمت آن متوجه نساخته و تعادل آن را هنگام

 به هيچ وجه نبايد اجازه داده شود که کارگران بر رو� بار مورد حمل سوار شوند . 

 تحت هيچ شرايطي نفر بين بار و جسم ديگر قرار نگيرد . 

  دباشانع احتمالي عار� از حضور افراد و مومسير حمل بار بايد كنترل نمايد سرپرست گروه . 

 سيار موتور� بايد دقت شود که جک ها به طور صحيح استفاده و در محل  در هنگام بهره بردار� از جرثقال

 . مناسب اسقرار يابند

 به صورت معلق در هوا نگهداشته شود بار برا� مدت طوالني دتحت هيچ شرايطي نباي . 

  استفاده از عالئم هشداردهنده و حفاظ گذار� 

 ين رو سرپرست گروه موظف است، نسبت به حفاظ ها� ماشين آالت مهمترين تجهيزات ايمني هستند، از ا

 . استقرار و استفاده از حفاظ ها� مناسب اقدام نمايد

  سرپرست گروه موظف است هنگام پارک خودرو در کنار جاده، خيابان و بزرگراه ضمن رعايت مقررات

 . راهنمايي و رانندگي بايد از تجهيزات هشداردهنده و عالئم ترافيکي استفاده نمايد

 از جمله چراغ خطر، کله قند�، عالئم هشدار دهنده (را� کار بايد از استفاده از تجهيزات هشداردهنده محل اج

 . و همچنين محدوده انجام کار بايد با نوار خطر محصور گردد...) و

 ده بايد عالمتگذار� شده و در جلو� آنها موانعي قرار دا...) ناشي از عمليات حفار� و(و دهانه ها  ه هاتمام حفر

 . شود و در روز نيز باپرچم زرد رنگ و در شب توسط چراغ چشمک زن تجهيز گردد
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  سرپرست گروه موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکساز� و بهساز� محيط کار و بازگرداندن آن به

 . حالت اوليه اقدام نمايد

  ابزارآالت 

 فراهم کند افراد بايد ابزار مناسب را به منظور انجام فعاليت ها� کار� . 

 استفاده از اين ابزار ممنوع است و . ابزارها� مورد استفاده نبايد معيوب، شکسته، ترک خورده يا خميده باشند

 . فرد موظف است نسبت به تعمير يا از رده خارج کردن آنها اقدام کند

 شندافراد بايد آموزش ها� مورد نياز را در مورد نحوه استفاده از ابزاردستي گذرانده با . 

 کليه وسايل و تجهيزات حفاظت فرد� بايد از جنس مرغوب و مقاوم تهيه شده باشند . 

  وديگر ابزار و  –کاله ايمني  –کفش ايمني  –سرپرست گروه موظف به پيگير� جهت تامين لباس کار مناسب

تفاده عوامل اجرايي البسه مورد اس. (وسايل ايمني فرد� وگروهي طبق استاندارد و به تعداد مورد نياز مي باشد

 .) پيمانکار بايستي مطابق با نمونه مورد تاييد شرکت توزيع نيرو� برق باشد

 ، مي بايست کليه لوازم شامل لوازم ايمني فرد� و گروهي، ابزارکار و  سرپرست گروه قبل از اعزام به محل کار

 . اجناس مصرفي را کنترل و کمبودها را تامين نمايد

 ست به نحو� برنامه ريز� نمايد که کليه کارکنان، هنگام انجام کار از کليه تجهيزات سرپرست گروه موظف ا

 . حفاظت فرد� و گروهي متناسب با نوع کار استفاده نمايند

  استفاده از ابزار و لوازم ناقص و ناايمن در هنگام کار ممنوع است و در صورت مشاهده از انجام کار جلوگير�

 . بعمل خواهد آمد

 ينکه دربازديدها غالباً مشاهده مي شود که از ابزار و وسايل عايق مانند استيک ها ، دستکش هـا� عـايق ،   نظربه ا

بـه نحـو مطلـوب اسـتفاده و يـا      ) فازمتر فشار متوسط ، دستگاه اتصال زمين موقت و فيوزکش فشـار متوسـط   

  : اعالم و الزم االجرا مي باشد لذا موارد زير برا� نگهدار� و استفاده از وسايل عايق . نگهدار� نمي شود 

استيک عايق وسيله ا� است که فقط به منظور کشيدن و يا جازدن فيوز کـات اوت و در برخـي مـوارد برداشـت      - ۱

  . وسايل اضافي از رو� شبکه از آن استفاده مي شود 

توسـط ،  استيک عايق ، دستکش ها� عايق فشارضعيف و فشارمتوسط ، دستگاه اتصال زمين ، فـازمتر فشـار م   - ۲

فيوز کش فشار متوسط و کليه تجهيزات خط گرم بايستي در کيسه برزنتي يا جعبه مخصوص خـود نگهـدار� و   

از هر گونه خراش يا ضربه و يا پرتاب نمودن و انداختن آنها به عقـب خـودرو جلـوگير� شـود زيـرا موجـب از       

 . دست رفتن و کاهش خاصيت عايقي آن مي شود 

مـاه يکبـار نسـبت بـه انجـام آزمـايش عـايقي تمـامي          ۲ننده از ابزار عايق بايستي هر تمامي گروهها� استفاده ک - ۳

 . تجهيزات عايق خود اقدام نمايند تاريخ آزمايش توسط مسئول ايمني و مسئول گروه ثبت گردد 

فشار  فاز متر_ دستگاه اتصال زمين _ برا� استفاده از هر گونه ابزار عايق مانند استيک ها� عايق ، لود بوستر  -۴

 . استفاده شود  kv۲۰متوسط و فيوز کش فشار متوسط بايستي حتماً از دستکش عايق استفاده شود 

استفاده از استيک عايق در شرايط ويژه و زمان بارنـدگي ممنـوع بـوده و در صـورت شـرايط اضـطرار ،        -۵

 . کيلوولت و فرش عايق الزامي است  ۲۰استفاده از دستکش عايق 

 . ي در معرض تابش مستقيم آفتاب و يا رطوبت و بارندگي قرار گيرد تجهيزات عايق نبايست -۶
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 . گروهها� اجرايي بايستي در پايان هر هفته نسبت به تميز نمودن سطح تجهيزات عايق خود اقدام نمايند  - ۷

دستکش ها� عايق فشار متوسط و فشارضعيف بايستي حتماً دارا� يک روکش محافظ بوده و اسـتفاده از   -۸

 . ا بدون روکش محافظ ممنوع مي باشد اين دستکش ه

  شرايط و لباس كار بخش فني و عوامل اجرايي  

لباس كار بايد دارا� ظاهر� مرتب ، رنگ مورد تاييد شركت توزيع ، جنس نخي و در اندازه مناسب تحويل فرد  - ۱

 .شود 

 .در لباس كار برقكاران از دكمه و زيپ فلز� نبايد استفاده شود  - ۲

 .قابل تنظيم باشد  مچ آستين دست بايد - ۳

 باشد ) كاپشن و شلوار (لباس كار برقكاران بايد دو تكه  -۴

 سايز لباس كار بايد كمي آزادتر در نظر گرفته شود  -۵

نام و آرم شركت برا� كاركنان رسمي و نام و آرم شركت پيمانكار� برا� شركتها� پيمانكار� با احتساب به  -۶

  .يد درج شود رنگ سرشانه برو� پشت و جيب سمت چپ لباس با

  تجهيزات ايمني و آتش نشاني 

  از جمله خاموش کننده ها� دستي در حيطه فعاليت  اطفاء حريقسرپرست گروه مسئول تدارک تجهيزات ايمني و

 . ها� خود است

  اطفاء حريق با تجهيزات ايمني و جهت آشنايي کارکنان خود نسبت به آموزش کليه سرپرست گروهها موظفند 

تا در هنگام وقوع حوادث با توجه به شرح وظايف محوله و در صورت نياز از اين تجهيزات استفاده نمايند اقدام 

 . نمايند

   PPEتجهيزات حفاظت فرد� 

 حتي برا� . (انجام کار در ساعات غيرادار�، بدون مکاتبه و هماهنگي قبلي و اخذ مجوز مربوطه ممنوع مي باشد

 ) موارد اضطرار�

 د در هنگام انجام عملياتي که نياز به حفار� دارد مطابق دستورالعمل ها� حفار� صادره پيمانکار متعهد مي شو

 . از واحد ايمني عمل نمايد

  پيمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکساز� و بهساز� محيط کار و بازگرداندن آن به حالت اوليه

 . اقدام نمايد

لعمل را به رويت عوامل اجرايي خود رسانده و تعهد آنان را نسبت به رعايت پيمانکار موظف است کليه مفاد اين دستورا

  . موارد مندرج کتبا با امضاء اخذ نمايد

  رعايت فاصله مجاز از تاسيسات برقدار در هنگام انجام کار

ر برقـدار  با توجه به اينکه هنگام کار بررو� شبکه و تأسيسات برقي امکـان دارد کـه تأسيسـات و شـبکه هـا� مجـاو           

لذا موارد زير جهت اجـرا  . باشند لزوم رعايت مقررات ايمني و حفظ فواصل مجاز در هنگام کار اجتناب ناپذير خواهد بود 

  : توسط تمامي گروهها� اجرايي ابالغ مي گردد 

بررسي وضعيت و شرايط فني محيط کار از نظر سطح ولتاژ ، مسير ، نوع عملياتي که قرار است صـورت پـذيرد    )۱

  . ساير اطالعات تاسيسات مجاور که در دسترس کارگران قرار دارد و ممکن است برقدار باشد يا برقدار شود  و
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منظور از دردسترس بودن به معنا� وجود تاسيسات برقي در فاصله ا� اسـت کـه احتمـال نزديـک       : ۱تبصره 

چه برقدار باشند . ( سيسات ميسر باشد شدن ابزار يا يراق آالت يا اعضا� بدن کارکنان به حوزه الکتريکي آن تا

  . ) يا امکان برقدار شدن آنها وجود داشته باشد 

حوزه الکتريکي حداقل فاصله كار� است به دور هاد� برقدار که عوامل اجرايي يا وسايل و ابزار :  ۲تبصره 

ه جهـت شـبکه فشـار    ايـن فاصـل  .  كار� مربوطه در هنگام كار نبايد در اين محدوده استوانه ا� قرار گيرد 

  . سانتي مترمي باشد  ۹۰کيلوولت  ۲۰سانتي متر وجهت شبکه  ۳۰ضعيف 

کارکردن در مجاورت تاسيسات برقدار بايستي با رعايت مقررات ايمني و اطالع فاصـله کـار� فـرد بـه مسـئول       )۲

  . شود  بهره بردار� بايد باشد تادر صورت لزوم جهت عايق نمودن و يا بي برق شدن محدوده كار اقدام

درصورت کار در مجاورت تاسيسات برقدار و تجاوز به فاصله ها� تعيين شده فوق الذكر،  فقط با ايمن سـاز�   )۳

  . محيط کار و صدور مجوز توسط مسئول بهره بردار� و مسئول ايمني شرکت توزيع امکان پذير خواهد بود 

نظور ايمن سـاز� محـيط كـار ، بايسـتي     نصب پوشش عايق رو� تاسيسات برقداريا بي برق كردن شبكه ،  به م )۴

بعد از انجام کار ، برقدار كـردن شـبكه و يـا جمـع آور� پوشـش      . توسط اتفاقات شرکت توزيع برق انجام گيرد 

  . عايق نصب شده بر عهده گروه اتفاقات مي باشد 

يمنـي از جملـه   برا� انجام کار بررو� پايه ها� شبکه فشـار ضـعيف در حالـت برقـدار الزامـاً رعايـت مقـررات ا        )۵

پوشيده و عايق بودن کامل بدن ، سرو دستها و رعايت فاصله مجاز از شبكه برقـدار الزامـي اسـت در غيـر ايـن      

صورت بايستي نسبت به قطع کامل برق به نحويکه امکان برقدار شدن به هيچ وجـه وجـود نداشـته باشـد اقـدام      

  .شود 

پرها� شبكه فشارضعيف عبور كرده ممنوع بوده و صعود بررو� پايه ها� شبكه فشارضعيف از سمتي كه جم )۶

  .در صورت لزوم بايد اينكار از طريق باالبر انجام شود تا فاصله مجاز فرد از سيمها حفظ شود 

تاسيسات و شبکه ها� برقدار اعم ازفشار ضـعيف يـا فشـار متوسـط تاسيسـات و شـبکه گـرم        : تبصره 

در صـورتي مجـاز مـي باشـد کـه تمـامي مقـررات و         محسوب مي شوند و کار کردن در شبکه برقدار فقط

  . دستورالعملها� کار با خط گرم و فاصله مجاز با آنها رعايت شده باشد 

صعود بررو� پايـه هـا� شـبكه فشارمتوسـط جهـت كـار بـررو� شـبكه فشارمتوسـط ، در صـورتيكه شـبكه             )۷

سط و شبكه فشـار ضـعيف   فشارضعيف هم رو� تير باشد مشروط به اعمال  خاموشي بررو� شبكه فشارمتو

  . به صورت مستقل از هم ميسر خواهد بود 

به صرف اعمال خاموشي بر رو� شبكه فشار متوسط حق عبور از شبكه فشارضعيف واقع بر رو� : تذكر 

  .پايه فشارمتوسط وجود ندارد 

  رعايت اصول ايمني در عمليات حفار� 

فاريها ضرور� است تا نکات زير به عنوان نكـات ايمنـي در تمـامي    نظر به اهميت رعايت اصول ايمني در حين انجام ح     

  : عمليات اجرا� شبکه ها به مورد اجرا گذارده شود 

درهنگام اقدام به انجام هر گونه حفار� عوامل اجرايي مربوطه موظف هستند با نصب عالئم هشـدار دهنـده از جملـه     )۱

کشـيدن نـوار حفـاظتي زردرنـگ در اطـراف محـل حفـار� ،         تابلو پايه دار خطر ، استقرار مخروطي هشدار دهنده و

  .محدوده محيط عمليات را مخصوصاً در مناطق شهر� به طور کامل برا� عابرين و وسايل نقليه مشخص نمايند 
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 ۲۰چنانچه محل حفار� در داخل خيابان و يا مکانها� پرتردد واقع شده باشد گروه مربوطه موظف است از فاصـله   )۲

ار تابلو خطر ، نسبت به گذاردن مخروطي هشداردهنده به فاصله ها� مشخص  تـا محـل حفـار�    متر� ضمن استقر

صرف نصب يک عدد مخروطي يا تابلو در نزديکي محل حفار� نمـي توانـد عـابرين را از خطـر موجـود      (اقدام نمايند

  .) مطلع نمايد 

بايد حتما با درپوش مستحكم و ... و در صورتيكه حفر گود انجام شده است به منظور پيشگير� از سقوط اشخاص  )۳

  .مناسب رو� آن پوشانده شود و در عين حال با عالئم هشداردهنده محصور گردد 

در صورتيکه کار در محل حفار� در يک روز به اتمام نرسيده باشد و ادامه کار به روز بعد موکول شود ضـرور�   )۴

عالئـم هشـدار دهنـده از جملـه تـابلو خطـر ، نـوار         است با توجه به شرايط محل حفار� دقيقاً محل مربوطـه توسـط  

حفاظتي و خصوصاً چراغ چشمک زن محصور و مشخص گردد و چنانچه احتمال سرقت لوازم حفاظتي وجود دارد 

نسبت به گماردن نگهبان اقدام شود به هر حال در صورت سقوط اشخاص و يا خودرو به داخل محل حفـار� شـده   

  . وليت و عواقب حادثه متوجه سرپرست گروه ذيربط مي باشد هيچ عذر� پذيرفته نيست و مسئ

مجر� کار در محل حفار� شده موظف است تا بالفاصله بعد از پايان کار نسبت به اصالح و ترميم محل حفار� در  )۵

  . اسرع وقت اقدام کند 

بـودن منطقـه حفـار�    مسئول ايمني شهرستان مربوطه بايستي موارد فوق الذکر را دقيقاً کنترل و در صورت وسيع  )۶

  . ضمن كمك به تهيه وسايل ايمني مورد نياز ، اجازه شروع حفار� را صادر نمايد 

عوامل اجرايي ضمن رعايت اصول حفاظت فرد� و استفاده از لباس کار ، كفش كار و کاله ايمني ملزم به استفاده از  )۷

  . شند در محل کار مي با) درشب ( جليقه شبرنگ با رنگ زرد در طول عمليات 
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كار با شبكه /... (نصب كنتور / اصول ايمني بکارگير� کارگران قطع و وصل مشترکين بدهکار 

  )فشارضعيف برقدار

نصب كنتورو در حالت كلي كار با شبكه فشار ضعيف برقدار نكات ايمنـي  /نظر به اينکه امر قطع و وصل مشترکين بدهکار  

/ عنوان الزامات ايمني بکارگير� کـارگران قطـع و وصـل مشـترکين بـدهکار     ويژه ا� را شامل مي شود ، لذا نكات ذيل تحت 

ابالغ مي گردد که الزم است اين نكات توسط گروهها� اجرايي مـرتبط  ) كار با شبكه فشار ضعيف برقدار/ ... (نصب كنتور 

ل ايمنـي توسـط   بطور جد� رعايت گرديده و مسئولين محترم ايمني و خدمات مشترکين نسـبت بـه کنتـرل و رعايـت اصـو     

  . گروهها� قطع و وصل نظارت مستمر داشته باشند 

ملزم به گذراندن دوره آموزشـي  کارگران برقكار كار با شبكه فشارضعيف برقدار بايستي آموزش ديده بـوده و   )۱

  . داشته باشند  حداقل دو سال سابقه كارهمچنين  کار بررو� شبکه فشار ضعيف برقدار باشند

ر كار با شبكه فشارضعيف برقدار در هنگام کار بايستي ملـبس بـه لبـاس کـار دو تکـه کـاله       تمامي کارگران برقكا )۲

 . ايمني و کفش ايمني مناسب و دستکش ساق بلند عايق باشند 

 تمامي ابزار و وسايل حفاظت فرد� و گروهي مورد نياز مورد تاييد مسئول ايمني مي بايست تحويل ايشان گردد   )۳

 . ه ، کارگر ملزم به استفاده از دستکش عايق فشار ضعيف با روکش محافظ است درهنگام كار بر رو� شبك )۴

کمر بند ايمني فرد بايستي مجهز به طناب سالم و کيسه ابزار کار بوده و اسـتفاده ازجيـب هـا� شـلوار و پيـراهن       )۵

 . جهت حمل ابزار ممنوع مي باشد 

 . به صورت انفراد� جهت کار ممنوع مي باشد  نفر مي باشد و فرستادن کارگران ۲تعداد نفرات گروه حداقل  )۶

کارگربرقكار كار با شبكه فشارضعيف برقدار موظف است قبل از اقدام هر کار� موضـوع  را بـه اطـالع مشـترک      )۷

 برساند 

قبل از انجام قطع يا وصل دستك مشترك بايستي بارمصرفي مشترك قطع گرديده و جهت قطع کابل مشترک ابتـدا   )۸

 .ا گردد فاز و سپس نول جد

  . در هنگام بارندگي و شرايط نامناسب جو� ، انجام هر گونه قطع و وصل برق رو� شبکه ممنوع مي باشد  )۹

تمامي کارگران برقكار كار با شبكه فشارضعيف برقدار، بايسـتي دارا� کـارت شناسـايي بـوده و در هنگـام کـار        )۱۰

  . کارت را به همراه خود داشته باشند 

  سرويس و نگهدار� تابلوها� برق فشارضعيف اصول  ايمني تعميرات و 

برا� انجام کار ايمن و صحيح در تابلوها� فشار ضعيف بايستي اصول و مقررات ايمني در هنگـام کـار رعايـت      

گردد به همين منظورموارد زير مي بايست مد نظر کليه گروهها� اجرايي قرارگيـرد ، بـديهي اسـت انجـام کـار ايمـن       

  . � از بروز حوادث خواهد بود متضمن سالمتي و پيشگير

  . قبل از تماس با بدنه سلولها� فلز� تأسيسات از بي برق بودن آنها اطمينان حاصل کنيد  - ۱

در تـابلو در  ... ) ماننـد انـدازه گيـر� ولتـاژ ، تعـويض فيـوز ، تنظـيم رلـه هـا و          ( برا� اجرا� هر گونـه عمليـات    - ۲

 . عايق فشار ضعيف الزامي است  صورتيکه در شرايط برقدار باشد استفاده از دستکش

اجرا� هر گونه تعميرات ، تعويض قطعات يا عيب يابي در تابلو برقدار ممنوع است و بايد از طريـق کليـد    -۳

 . اتومات يا بدون برق نمودن ترانسفورماتور جهت انجام اين عمليات اقدام نمود  

 : ه رعايت موارد ذيل الزامي است به منظور ايمن ساز� تابلو و جلوگير� از ايجاد ولتاژ ناخواست -۴
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  قطع برق تابلو ) الف 

  کشيدن فيوز فيدرها� خروجي و فيدرها� مربوط به رينگ شبکه ) ب   

  آزمايش بي برقي ) ج    

  نصب دستگاه اتصال زمين موقت در محل انجام کار در داخل تابلو ) د    

 .تين دار استفاده شود برا� کشيدن و جا زدن فيوزها فقط از فيوزکش فشار ضعيف آس -۵

چنانچـه در شـرايط اضـطرار� و بنـا بـه داليـل       ( . يكسره نمودن کليد اتومات يا فک فيوزها ممنوع مي باشـد   -۶

خاص اجبار به مستقيم نمودن کليدها يا فيوزها باشد بايستي با نصب عالئـم هشـدار کـافي و اطـالع بـه اپراتـور       

کنـان جلـوگير� نمـود و در اسـرع وقـت گـزارش کليـد يـا فيـوز          اتفاقات از هر گونه حادثه بعد� جهت ساير کار

 . ) مستقيم شده بايستي کتباً به اطالع مسئولين ذيربط جهت اقدام اصالحي رسانده شود 

در صورت نياز به گرفتن انشعاب موقت از تابلو فشار ضـعيف بايسـتي از پريزهـا� پـيش بينـي شـده در تـابلو         - ۷

 . استفاده نموده 

بي بـرق   ۴س نبودن پريز خروجي جهت گرفتن انشعاب موقت الزم است ابتدا تابلو طبق بند در صورت در دستر - ۸

شودو سپس با نصب گيره ها� کامالً عايق يا استفاده از کابلشو و پيچ و مهره نسبت به گرفتن برق از زير فيوز 

 . خروجي يا شمش موجود در تابلو اقدام نمود 

تابلو نظير قطع بودن سيستم روشـنايي تـابلو ،  قطـع  ارتينـگ بدنـه       مجريان موظف هستند هر گونه نقاط ضعف - ۹

تابلو ، يكسره بودن کليدها يا فيوزها ، معيوب بودن کابلها ، خراب بودن قفل درب جعبـه هـا و هـر گونـه مـوارد      

 . ديگر را کتباً به مسئولين ذيربط گزارش نمايند 

  . الم خاتمه کار ، به اپراتور اتفاقات الزامي است بعد از پايان کار ، بستن و قفل نمودن درب تابلو اع -۱۰

  اصول ايمني در عملکرد شيفت اتفاقات  

         تمامي افراد شيفت اتفاقات بايستي طبق برنامه تنظيمي و با رعايت زمـان مشـخص شـده در محـل کـار انجـام وظيفـه

با موافقت مسئول مافوق و بصورت  نمايند و هر گونه جابجايي افراد شيفت از ابتدا� وقت يا در اواسط شيفت بايستي

  . ضمناً الزم است ليست افراد� که در هر ماه انجام وظيفه کرده اند در بايگاني نگهدار� شود . کتبي صادر شده باشد 

        ًاستاد کار اتفاقات بايستي در خاتمه شيفت گزارش وقايع و عملکردها� خود را با تکميـل فـرم پـيش بينـي شـده دقيقـا

. در اين گزارش الزم است هر گونه تغييرات اعمال شده در شبکه يا تأسيسات دقيقاً ثبت وامضاء شـود  . مکتوب نمايد 

در صـورت  . سيستم مكانيزه ثبت و حداقل به مدت يکسال نگهدار� شوند / اين گزارش ها بايستي در دفتر مخصوص

 . ه و به اطالع کليه افراد رسانده شود ايجاد هرگونه تغيير دائم در شبكه مي بايست نقشه ها� مانور نيزبه روز شد

  درمواقعي که بيش از يک گروه اتفاقات در يک شيفت انجام وظيفه نمايند ، الزم است هر استاد کار مستقال فرم گزارش

ضمناً در اين صورت هر دو استاد کار شيفت بعد بايستي گزارش استادکاران شيفت قبل را مطالعه و . را تکميل نمايند 

 . نمايند امضاء 

   استادکاران شيفت اتفاقات موظف هستند درابتدا� وقت شيفت ، گزارش استاد کار شيفت قبل را شخصاً مطالعه و بعـد

 . از کسب اطالع از عملکرد شيفت قبل ، آنرا امضاء نمايند 

 هـا� تنظيمـي    اپراتور اتفاقات بايستي هر روز صبح گزارش ها� تهيه شده توسط استادکاران اتفاقات و ساير گزارش

 .در شيفت اتفاقات را به رؤيت مسئول اتفاقات و مسئول بهره بردار� برساند 
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     مسئول مافوق بايستي گزارشها� درج شده را مطالعه نموده و چنانچه استاد کاران ذيربط نسبت بـه درج گـزارش يـا

 . امضاء و ساير اقدامات کوتاهي نموده باشند تذکرات الزم را به آنها بدهند 

 درو اتفاقات بايستي مجهز به چراغ گردان ، آژير و پرژکتور ثابت منصوب بررو� سقف خودروباشد خو . 

  يک لوله فلز� با قطر حداقلcm ۱۰  و به طولm ۳  جهت نگهدار� استيک عايق در عقب خودرو تعبيه گردد.  

  حوادث 

 داشتي و حتي زيست محيطي به ملزم به اطالع رساني سريع در مورد تمامي حوادث ايمني، به سرپرست گروه

 . نماينده ايمني و بهداشت شرکت مي باشند

  موظف به گزارش فور� حوادث به سرپرست گروه ) نيرو� انساني يا تاسيساتي(در صورت وقوع حوادث

ايمني امور (ساعت پس از حادثه گزارش کامل آن را نيز به شرکت توزيع  ۲۴شرکت بوده و الزم است حداکثر تا 

 . ارائه دهد) ايمني ستاد يا دفتر

 موظف است در صورت وقوع حادثه و مصدوميت عوامل اجرايي برا� شروع به کار مجدد  سرپرست گروه

افراد مصدوم، موضوع را به دفتر ايمني اطالع دهد تا بعد از بررسي نسبت به صدور اجازه کار ايشان توسط 

 . واحد ايمني اقدام شود

  بايد در انجام اين بررسي ها و رفع مشکالت موجود،  سرپرست گروهو تمامي حوادث بايد بررسي شده

 . همکار� الزم را مبذول دارد تا تمامي اعمال و شرايط ناايمن فورا اصالح شوند

  پس از تجزيه و تحليل حوادث، بايد نتايج آن به منظور پيشگير� از وقوع حوادث مشابه به صورت مقتضي در

 . اختيار افراد قرار گيرد

  

  


