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هدف:-1

شت و حفاظت محیی   هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح اقدامات الزم به منظور حفظ و تامین ایمنی ، بهدا 

 می باشد .  در مرحله تجهیز كارگاه  زیست

 

:دامنهکاربرد-2

 كلیه كارگاههای شركت كاربرد دارد. اجرایی در  این روش

 

:نظارتواجرامسئولیت-3

 : سرپرست   نظارتHSE دفتر مركزی 

 : واحد  اجراHSE كارگاهها 

 

شرح:-4

مسیالل   تیی رعا نیو همچنی  یاصول بهداشت تیو رعا یمنیا بیمنظور ارتقاء ضر به هااز كارگاه  کیهر  زیدر هنگام تجه

 تیكارگاه فعال زیو دست اندركار كه در امر تجه رب یعوامل ذ هیكارگاه و كل زیتجه تهیالزم است كه كم یطیمح ستیز

 .ندیتوجه نما رینکات ز تیكارگاه نسبت به رعا  HSEواحد  قیدقو نظارت  یكنند با همکار یم

 

نی مشیوول بیه كیار باشیند هیر      گاه سیاختما طور همزمان در یک كارهر گاه یک یا چند كارفرما یا افراد خویش فرما به 

پیمان خود مسئول اجرای مقررات مربوط به ایمنی وبهداشت و حفاظت محی  زیست میی باشید .    كارفرما در محدوده

بیا  هستند ، بایید در اجیرای مقیررات می كور     ل فعالیت مشوو كارفرمایانی كه به طور همزمان در یک كارگاه ساختمانی

برقیراری  یکدیگر همکاری نموده و سازنده یا پیمانکار اصلی نیز مسئول مراقبت و ایجاد هماهنگی بیین ننهیا میی باشید .     

 اتیی از انجیام عمل  یدر قبیال اشیصاث لالیا ناشی     یمدن تیمسئول مهیبسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان و م بیمه

، از مسئولیت سازنده یا كارفرما یا مسئولین مربوطه در برایر رعایت ایمنی و بهداشت كار و حفاظت از محی   یاختمانس

 زیست نصواهد كاست .

متر ارتفاع از روی پی ، معرفی شصصیی ذی صی ب بیه عنیوان      81متر مربع و یا  0333با زیر بنای بیش از در كارگاههای 

 و حفاظت محی  زیست الزامی می باشد . مسئول ایمنی ، بهداشت كار 

بررسیی میی شیوند .     HSEدر این روش اجرایی اقداماتی كه باید در مرحله تجهیز كارگاه انجام شیوند تنهیا از دییدگاه    

 به قرارذیل است : در مرحله تجهیز شرب اقدامات الزم

 

مواردعمومی:

 باشد. یبرق فشار قو یر كابل هامحل احداث كارگاه ها و كمپ ها به دور از دكل ها و عبو -

 مرتفع نباشد. یتپه ها ایكوه و  زشیكارگاه ها و كمپ ها در معرض ر -

 لحاظ گردد.  HSEالزم با سرپرست  داتیبه جهت وزش باد در سطح كارگاه ها و كمپ ها توجه كرده و تمه -
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 مپ ها در نظر گرفته شود.كارگاه ها و ك یو خارج یدر محدوده داخل یاحتمال یها  بیس انیجر ریمس -

 مانند پرتگاه ، رودخانه ، بات ق و .... موانع و ع لم محدوده خطر نصب گردد. نیدر صورت وجود اماكن خطر نفر -

 بیی حیداالمکان تصر  یسیت یمانند درختان ، درختچه ها ، چشمه ها و رود خانیه هیا و ... نبا   یعیدر صورت وجود منابع طب -

 گردند. بیتصر ییاجرا یر اساس نقشه هاباالجبار ب ایگردند و 

  HSEسرپرسیت   دییی میورد تا  یاز انواع جانداران گزنده بیا سیم هیا    یكل منطقه كارگاه ها و كمپ ها پس از پاكساز -

دهنیده اسیتفاده كیرد تیا جیان       یفیرار  لیاستفاده از سیم از میواد و وسیا    یتوان بجا یالمقدور  م یگردد.)حت یسمپاش

 .(فتدایجانداران به خطر ن

 منطقه اقدام گردد. یجو  یسبز مناسب شرا یالمقدور نسبت به احداث فضا یكارگاه حت زیدر زمان تجه -

كیه وارد محیدوده    وانیات یكشیتن ح  ایی رسیاندن و   بیدر هنگام انجام پروژه از نس نیكارگاه و همچن زیدر هنگام تجه -

. ) در صیورت عیدم   دییی نما تیخیار  از محیدوده هیدا    كرده و ننها را بیه  یگردند خوددار یكمپ ها م ایكارگاه ها و 

كمک گرفتیه   یعیمانند اداره منابع طب ص بیاز مراجع ذ  HSEسرپرست  یبه خار  از محدوده با همکار تیهدا ییتوانا

 و رفع مشکل گردد.(

 یده كمیپ هیا می   .. در محدوو . یو تفرج یحی، احداث اماكن تفر ونیزیسالن تلو جادیمناسب ، ا یاحداث اماكن ورزش -

 اماكن اقدام گردد. نیالمقدور نسبت به احداث ا یمناسب باشد. ل ا حت اریبس یتواند در بهداشت روان

 

 یاحفاظتازسایتحراست-4-1

كنترل ورود و خرو  افراد به منظور دسیتیابی بیه اط عیات نفیر روز ورود و خیرو  ، حفیظ ایمنیی و سی مت مراجعیه          

در پروژه ها ، كنترل ورود و خرو  كاال به منظور پاسبانی از اموال شركت و همچنین وظیای   كنندگان در هنگام حضور 

صورت می  I-61دستورالعمل حفاظت از سایت با كدروش حراست یا حفاظت از پروژه مطابق .عمومی نگهبانی می باشد

 پ یرد.
 

راههااحداث-4-2

سیر معابر و فضاهای عمومی ، برای تصلیه  مصیالح ، وسیایل و   مسدود یا محدود نمودن موقت پیاده رو ها و م -4-2-8

 تجهیزات و یا انجام عملیات ساختمانی ممنوع است ، مگر با اخ  مجوز از مراجع ذی رب  برای مدت معین .  

وسایل ، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرارداده شوند كه مصاطراتی برای عیابران ، خیودرو هیا ، تاسیسیات     

ند . همچنین میانع دسترسیی بیه تاسیسیات و تجهییزات      ر كارگاه ساختمانی به وجود نیاورعمومی ، بنا ها و درختان مجاو

شهری از قبیل نب و برق و گاز و فاض ب ، شیر های نتش نشانی و ییا میانع دیید ع لیم راهنمیایی و راننیدگی نشیوند .        

 یله ع لم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشصص شوند .  مصالح ، وسایل و تجهیزات فوق شب ها نیز باید به وس

 

ی كه نیاز به تصلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی ییا مجیاور نن باشید ، بایید مراقبیت كیافی بیه        ددر موار -4-2-2

معیابر  به عمل نید . در مواردی كه پایه های داربسیت در   ننها منظور جلوگیری از لوزش ، فروریصتن یا ریزش احتمالی

 عمومی قرارگیرد ، باید با استفاده از وسایل مولر از جابه جا شدن و حركت پایه های نن جلوگیری شود .
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هنگامی كه بر الر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و نمد عابران و یا خودرو ها باشد ، باید با كسب  -4-2-0

 ه كار گرفته شود :نظر مراجع ذی ص ب یک یا چند مورد از موارد زیر ب

 گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اع م خطر در فاصله مناسب -8

قراردادن نرده های حفاظتی متحرک در فاصله مناسب از محوطه خطر و نصب چراغ های چشمک زن یا سایر ع لیم  -2

 هشدار دهنده 

 نصب ع لم نگاهی دهنده و وسایل كنترل مسیر در فاصله مناسب -0

 

در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا ، احیداث راهیروی سیر پوشییده موقیت در راه عبیور عمیومی          -4-2-4

 الزامی است : 

 در صد ارتفاع نن باشد  43در صورتی كه فاصله بنای در دست تصریب از معابر عمومی كمتر از -8

 در صد ارتفاع نن باشد .  22عمومی كمتر از در صورتی كه فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر -2

در صورتی كه راه عبور عمومی محدود یا مسدود شده باشد ، باید از راه عبور موقت در محیل مناسیبی كیه بیه تاییید      

 مراجع ذی رب  برسد ایجاد گردد. 

 

انشیعابات مربیوط    بر روی محل های حفاری كه در معابر عمومی برای استفاده از تسیهی ت عمیومی ییا نصیب     -4-2-2

متر یا عیرض پییاده    8.2صورت می گیرد ، باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم با عرض حداقل 

رو و با نرده حفاظتی مناسب ایجاد شود .در صورتی كه حفاری در محل تردد خودرو صورت گرفته باشید ، بایید موقتیا    

 ب كه به تایید مرجع رسمی ساختمان می رسد ، برای عبور خودرو ها ایجاد شود . پلی با مقاومت كافی و با عرض مناس

 

 یمنی یا زاتیی محیل هیا تجه   نیی گردد و متناسیب بیا ا   هیاماكن مجزا تعب نیسبک و سنگ هیجهت پارک وسال  نقل -4-2-6

 گردد. یمناسب راه انداز

رو  نسیبت بیه نصیب     ادهیی رو و پ نیماش یرهایسم نییو تع یو فرع یاصل یراه ها یمعابر ضمن محدوده بند هیدر كل 

 اقدام گردد. رهیع لم مربوطه مانند كنترل سرعت و غ

 گردد یكارگاه نگهدار  HSEنسصه در دفتر کیها و كمپ ها در  گردد و  تیاط عات و موارد الزمه در نقشه سا هیكل

 
 

وسایرسازههایموقتکارگاهیدفترفناحداث-4-3

سازه ای است كه برای تجهیز كارگاه و در جهت اجرای عملیات اصلی و حفاظتی به صورت موقیت  قت سازه مو -4-0-8

 د . ارای پایداری و استحکانم بنا باشبق نیین نامه های مربوطه دطسازه باید  ناجرا می شود . ای

فیاظتی و داربسیت از   بیرون زدگی هر یک از اجزای سازه های موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت كارگاه ، سیرپوش ح 

 ر در شرای  زیر : است مگنوع محدوه بنای دردست ساخت مم
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متیر باشید.    4.2متر و از روی سطح سواره رو كمتیر از   2.2ر از رون زدگی از روی سطح پیاده رو كمتفاصله عمودی بی

 درها و پنجره ها نباید از داخل كارگاه به سمت گ ر گاه عمومی باز شوند . 

 

های مصتل  كارگاه ساختمانی و محوطه اطراف نن از قبیل پلکان ها ، سطوب شیبدار، دهانه های بیاز در  قسمت  -4-0-2

دی له های عمیو مه تمام طبقات ، محل های عبور لویاطراف سق  ها و دیوارهای باز و ن ،های نسانسور ، چاهك  طبقات 

 گود برداری ها ، گودال ها ، حوض ها و اسیتصر هیا    ل ها ، اطرافاتاسیسات ، چاههای در دست حفاری نب و فاض ب ، كان

تازمان پوشیده شدن و محصور شدن نهایی یا نصب حفیاظ هیا و نیرده    كه احتمال خطر سقوط افراد را در بردارد ، باید 

ده از شیبرن  هیا ،   ااسیتف ظتی محکم و مناسب و حسب مورد بیا  یا نرده های حفاهای دالم و اصلی ، به وسیله پوشش ها 

گردنید . در كلییه    حفاظیت ها و تابلوهای هشداردهنده مناسب و قابل رویت در طول شب و روز به طور موقت غ چرا

زار كار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد ، باید موقتا نسبت بیه نصیب   وق ، چنانچه احتمال سقوط و ریزش ابموارد ف

 اقدام گردد. پاخورهای مناسب طبق شرای  

 

 و نسفالت  ریپصت ق -4-0-0

 انجام شود:  ریمواردز تیبا رعا دیبا یساختمان یو نسفالت در كارگاهها ریق پصت

 نیكه در حی  یخود محکم شده باشند، به طور یدر جا دیو نسفالت در موقع استفاده با ریپصت ق یها  ی: بشکه و دال 

 متوجه افراد نشود.  یخطر چیكار ه

باز قیرار داده شیوند.    یدر خار  از ساختمان و در فضا دیموقع استفاده با و نسفالت در ریپصت ق یها  ی: بشکه و دب

و كسیب   ستیز  ی، بهداشت كار و مح یمنیموارد ا هیكل تیباشدمگر با رعا یممنوع م یقرار دادن ننها در معابر عموم

 ساختمان  یاجازه از مرجع رسم

 مناسب در دسترس باشد.  قیفاء حراط لیوسا دیو نسفالت با ریپصت ق یها  ی: در موقع كار با دپ

قرارگرفتیه و   دیی میورد بازد  دیی رود با یگام به كار م زویو نسفالت و نصب ا ریكه جهت پصت ق یی: شلن  مشعل هات

 محل اتصال نن به مصزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد. 

به  هیاز محوطه باز باشد و عمل تهو ینکه قسمتشود، مگر ن یدر محوطه بسته نگهدار دیداغ ، نبا ریق ی: ظروف محتوث

 . ردیانجام گ یطور كامل و كاف

 یبیه دسیتگش و سیاعدبند حفیاظت     دیی پصت ، حمل و پصش نسفالت اشتوال دارنید با  ر،یكه به گرم كردن ق ی: كارگران 

 داغ توس  كارگران از نردبان ممنوع است.  ریق ایمجهز باشند باال بردن نسفالت 

در ظیرف ذوب   ریی ق یاتصاذ گردد كه ابتیدا قسیمت فوقیان    یبیترت دیجامد با ریق یمحتو یكردن بشکه ها گرم ی: براچ

 . دیبه عمل ن یریكار جلوگ یدر ابتدا ریظرف ق نیریز یشود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمتها

 دیبا ی ً مناسب و محفوظ و دسته داردرب نن كام ً باز باشد، بع وه درپوش كام دیبا ر،ی: هنگام حرارت دادن بشکه قب

بتوان فوراً با قرار دادن نن ، نسبت به خفه كردن نتش  ریق دنیدر دسترس باشد تا در صورت نتش گرفتن و شعله كش

 اقدام نمود.   
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 یدر قسیمت تحتحیان   یدسته كیوچک  یدارا دی، با یو نسفالت داغ ، ع وه بر دسته اصل ریمصصوث حمل ق ی: سطل هاخ

 انجام شود.  یننها به راحت هید تا عمل تصلباشن

 لیی كه برتن دارند با میواد قابیل اشیتوال از قب    یلباس یكار، مجاز به پاكساز انیو نسفالت پس از پا ری: كارگران پصت قد

ابتدا لباس خود را از تن خار  و سیپس در محیل مناسیب نسیبت بیه نظافیت و        دیموارد با نگونهیباشند. در ا ینم نیبنز

 خطر مناسب اقدام گردد.   ینن با مواد ب یسازپاك

 

 بصار  یها  ید  -4-0-4

 ص بیتوس  افراد ذ دیبا رند،یدالم مورد استفاده قرارگ ایبه صورت موقت  نکهیبصار و نب گرم اعم از ا یها  ید هیكل

  یی د ینامیه حفیاظت   نینل "و"ساختمان (  ی)مبحا چهاردهم مقررات مل یکیمکان ساتیمقررات مبحا تاس" تیو با رعا

 شوند.  یز، نصب و راه اندا" یحفاظت فن یعال یبصار مصوب شورا یها

 

 با گاز و برق  یو جوشکار یبرشکار  -4-0-2

 است:  یالزام ریموارد ز تیبا گاز و برق رعا یو جوشکار یبرشکار در

 انیفشار ، شدت جر یریاندازه گ یارهاو ابز لیوسا هیكل دی، با یحرارت یبرشکار ای یجوشکار اتی: قبل از شروع عملال 

و  یجوشیکار  یكیه بیرا   یزاتی یدسیتگاه هیا و تجه   نیگاز و هوا كنتیرل شیوند، همچنی    یها لن یش نینن و همچن ریو نظا

و كنترل قرار  یدستورالعمل كارخانه سازنده مورد بازرس اسبه طور مرتب و براس دیشود با یبه كار برده م یبرشکار

 .  ردیگ

 لیوسیا  ریمجهیز بیه سیا    زیی هنگام كار ، لباس كارمقاوم در برابر نتش و جرقه برتن داشته و ن دیوشکار باان جر: كارگب

 یعیار  دیی لباس كار جوشکاران با نیباشند. همچن ی، نقاب و دستکش ساق دار حفاظت نکیاز جمله كفش ، ع یحفاظت فرد

 مواد قابل احتراق و اشتعال باشد.  ریوسا ی، نفت یاز مواد روغن

 ایی كیه بصیار و    ییدستگاه هیا  ایمواد  یکیدر نزد ایشود، و  یم یكه مواد قابل احتراق و اشتعال نگهدار یی:  در مکان هاپ

 . دیبه عمل ن یریجلوگ یحرارت یو برشکار یجوشکار اتیاز عمل دیكنند با یم جادیقابل اشتعال و قابل انفجار ا یگازها

وجیود نیدارد،    یحرارت یو برشکار یل احتراق و اشتعال از محوطه جوشکاركه امکان دور كردن مواد قاب ی: در مواردت

مواد با صفحات و مواد مقیاوم دربرابیر نتیش محصیور و پوشیانده شیده و        نیا دیبا یاز خطرات احتمال یریجهت جلوگ

 در محل حاضر باشد.  زین یفرد كمک کی،  یمناسب و كاف قیاطفاء حر لیضمن فراهم نوردن وسا

دود و  عاًی. الزم است سیر ردیگ ینن صورت م ریو نظا یپوشش قلع ، رو یفلزات دارا یرو یكه جوشکار یع: در مواقث

 شوند.  تیبه طرق مناسب و مولر به خار  از محل كار هدا یاز جوشکار یناش یگازها

ل اشتعال و انفجیار بیوده   مواد قاب ریسا ایو  ی، روغن یمواد نفت یكه قب ً محتو ییاز ظروف و بشکه ها دی: جوشکاران نبا 

 باشد.  یكار ممنوع م گاهیاز بشکه بعنوان جا .استفادهندیاستفاده نما ییپا ریگاه و ز هیاند ، به عنوان تک

مواد قابل اشتعال و انفجار بوده و  یكه قب  حاو یظروف و مصازن خال  یبر رو یحرارت یبرشکار ای یجوشکار اتی: عملچ

میواد میولر    ایی بصیار   لهیداخل نن به طور كامل به وس دیشود، با جادیل اشتعال و انفجار اقاب یممکن است در نن گازها

 از حجم نن با نب پرشود.  یقسمت ایباشد و  زنن كام ً با یها چهیشستشو شده و در در گرید
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 یحرارتی  یبرشیکار  ایی  یمورد جوشکار دیاز مواد قابل اشتعال و انفجار باشد ، نبا یاگر عار ینوع ظرف بسته ، حت چی: هب

 شود.  جادیدر نن ا ی. مگر ننکه قب ً منف ردیقرار گ

 از ك  صابون استفاده شود.  دیو اتصاالت ننها با یو جوشکار یبرشکار یها لن یش یابیشت ن ی: براخ

 یاو رگ تیور قطیع گیردد. از روش هی     ریشی  قیگاز از طر انیجر دی، با یو جوشکار یمشعل برشکار ضی: در هنگام تعود

 . دیبه عمل ن یخوددار داًیاك دیحهت انسداد نن با لن یخم كردن ش لیاز قب منیا ریخطرناک و غ

 ( استفاده شود.  رانهی) گ لوتیشعله پ ایاز فندک  دی، با یو جوشکار یروشن كردن مشعل برشکار ی: براذ

  یدر خیار  از محی   دیی با یجوشیکار مسدود و مرطوب ، دستگاه  یدر فضاها یبرق یجوشکار اتی: در هنگام انجام عملر

 .  ردیبسته قرار گ

محکیم و   قیروكش عا ینن دارا یكابل ها نیمولر بوده و همچن نیاتصال زم یدارا دیبا یبرق ی: بدنه دستگاه جوشکارز

 باشد.  یو زدگ یمقاوم و فاقد هرگونه خوردگ

از عدم وجیود خطیر نتیش     نانیو پس از اطم یمحل كار ، بازرس دیبا یو برشکار یجوشکار اتیهرگونه عمل انی: در پا ژ

 ، محل ترک شود.  یو برشکار یاز جوشکار یناش یدر الر جرقه ها یسوز

مواد قابل انفجار و اشیتعال   یكه قب  حاو یظروف و مصازن خال یبر رو دینبا یحرارت یبرشکار ای یجوشکار اتی: عملس

 شود. جادیا قابل اشتعال و انفجار یبوده و ممکن است در نن گازها

 

 گاز تحت فشار  یلندرهایاز س یمراقبت و نگهدار  -4-0-6

 باشد:  یم یالزام ریمواد ز تیگاز تحت فشار رعا یلندرهایاز س یخصوث مراقبت و نگهدار در

مصصیوث   یبا دست و بدون استفاده از چکش و نچار باز شود و در صیورت لیزوم از نچارهیا    دیبا لندرهایس ری: شال 

 ود. استفاده ش

 مینزاد خار  از بنا قرار داده شیوند كیه از تیابش مسیتق     یدر فضا یطور دیكه مورد استفاده نباشد ، با ییلندرهای: سب

 وارد نمدن ضربه ، محافظت شوند.  زیدرجه حرارت باال و ن ای دینور خورش

نوردن ننهیا ، الزم اسیت از    نییپیا بیاال بیردن و    یپرتاب شوند. در ضمن برا نییبه پا یارتفاع چیاز ه دینبا لندرهای: سپ

 مصصوث استفاده شوند.  یك ف ها

شیعله بیه ننهیا     ایی كه جرقه ، بیراده   یداشته باشند به طور یفاصله كاف یو برشکار یاز محل جوشکار دیلندرهابای: ست

 از موانع ضد نتش استفاده شود.  دینباشد با ریامر امکان پ  نیكه ا ینرسد. در صورت

و اتصیاالت نن بیه    رنالتیشی  ینلودگ دی، با ژنیگاز اكس یلندرهایاز خطرات اشتعالب و انفجار س یریشگی: به منظور پث

 شود.  یخودار سیروغن و گر

شود. ك هیک   یریننها جلوگ یخود محکم گردند تا از افتادن احتمال یبطور قالم و مطمئن در جا دیگاز با یلندرهای: س 

 تفاده بسته باشند. بجز در هنگام اس دیننها با یرهایش

 شوند.   ینگهدار گرید یلندرهایجدا از س دی، با یحرارت یبرشکار ای یبه جز در هنگام جوشکار ژنیاكس یلندرهای: سچ
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 ایی جرقه  ایباز و كام ً دور از شعله  یب  فاصله از محل كار دور و در فضا دینشت گاز باشند.با یلندرهادارای: چنانچه سب

نن نسیبت بیه بدنیه     ریكه شی  یلندریاز بکاربردن س دیبا نیشوند . همچن هیتصل جیو به تدر ینهستگمنابع حرارت زا به 

 شود .  یداشته باشد خودار تیوضع رییتو

 جز در هنگام استفاده باید بر روی شیر سیلندر قرار داشته باشد.  لندرهای: ك هک سخ

از بست اسیتاندارد اسیتفاده    لندرهایبه س لن یت اتصال شسالم و بدون ترک باشد و همواره جه دیگاز با یها لن ی: شد

 گردد. یبست خودار یبه جا میس یریشده و از بکارگ

 

 های موقت  نصب كانکس  -4-0-7

 

 چیدمان كانکس ها و ساختمان ها طوری باشد كه خرو   در مواقع اضطراری با باالترین سرعت ممکنه انجام پ یرد.-

قرار گییرد    HSEان ها و همچنین ترتیب و توالی و چیدمان ننها مورد تایید سرپرست فواصل بین كانکس ها و ساختم-

 جلوگیری گردد.) مانند رعایت فاصله سرویس های بهداشتی از نشپزخانه و یا نانوایی و ...( نیندهتا از وقوع مشک ت در 

 كلیه كانکس ها بایستی مجهز به كابل ارت باشند. -

 

داخلکارگاهگازوتلفنوبرقوآبنیتام-4-4

 تامین برق  -4-4-8

 در خصوث خطوط انتقال نیروی برق رعایت موارد زیر الزامی است : 

ال : قبل از شروع عملیات ساختمانی سازنده باید حریم خطوط برق عبوری از مجاور ملک را مورد بررسی قرار داده و 

 و كسب نظر مهندس ناظر ، عملیات ساختمانی را شروع نماید. پس از پیش بینی های الزم جهت اجرای عملیات ساختمانی 

 گردد. یو ع مت گ ار منیبرق ا یها میگ ركابل ها و س یدر سطح كارگاه ها محل ها

ب: كلیه هادی ها ، خطوط و تاسیسات برقی در محوطه و حریم كارگاه ساختمانی باید برقدار فرض شوند ، مگر ننکه 

 خ ف نن لابت گردد. 

رای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و كاهش نلار زیان نور میدان های الکتروموناطیسی ناشی از خطوط برق فشار پ: ب

قوی باید مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در كلیه عملیات ساختمانی و نیز در تعیین محل 

 احداث بنا و تاسیسات رعایت گردد. 
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مقررات مبحا طرب و اجرای "قت و دالم و نصب تجهیزات برقی باید با رعایت ضواب  و ت: كلیه سیم كشی های مو

نیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در كارگاه "و  "تاسیسات برقی ساختمان ها ) مبحا سیزدهم مقررات ملی ساختمان (

 صورت گیرد.  "ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی

فاری باید در مورد وجود كابل های زیرزمینی انتقال و توزیع نیروی برق در منطقه ت: قبل از هر گونه گودبرداری و ح

عملیات بررسی الزم به عمل نمده و ضمن استع م از مراجع ذیرب  حریم های قانونی رعایت و در صورت لزوم اقدامات 

طوط توس  مراجع م كور انجام احتیاطی از قبیل قطع جریان ، توییر موقت یا دالم مسیر حفاظت و ایزوله كردن این خ

 شود. 

 : قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعی  باید مراتب به مسئولین و مراجع ذیرب  

اط ع داده شود تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطع جریان توییر موقت یا دالم مسیر یا روكش كردن خطوط مجاور 

 های پلی اتیلن یا شیلن  های الستیکی و نظایر نن انجام شود. ساختمان با لوله 

 تامین گاز :   -4-4-2

ویژه گاز رسانی با توجه به گروه بندی ساختمانها به مسکونی ، عمومی و خاث متفاوت است . طراحیی سیسیتم   مقررات 

گاز در سیستم لوله كشی ، نصب و های لوله كشی گاز ، اجرا و كنترل كیفیت و نزمایش و صدور تاییدیه تحویل و تزریق 

راه اندازی و سایل گاز سوز ، دود كش های گاز سوز ساختمان ها ، ضواب  بهره برداری و نگهداری سیسیتم لولیه كشیی    

، عیایق  گاز داخل ساختمان ها ، مشصصات مورد تایید برای انتصاب مصاب سیستم لوله كشی گاز ، جیرای لولیه كشیی گیاز     

 بدان پرداخته می شود .  "( مبحا هفدهم مقررات ملی ساختمان ) لوله كشی گاز طبیعی"ه در كاری لوله ها همه وهم

 

سرپرسیت   دییی و میورد تا  مین ینب( كام  محکم و ا یكه در ارتفاع هستند) مانند تانکرها ییمحل نصب تانکرها -4-4-0

HSE  .باشند 
 

کردنکارگاهمحصور-4-5

محصور شده و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخیل نن   ختمانی باید به طور مطمئن و ایمنكارگاه سا -4-2-8

روز  جلوگیری به عمل نید همچنین در اطراف كارگاه های ساختمانی نصب تابلو ها و ع یم هشدار دهنده كه در شب و

 می باشد . ضروری   I-62ار دهنده  با كد تامین ونصب ع لم و تابلو های هشدرالعمل قابل رویت باشند مطابق دستو

: سازه ای است موقتی كه برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیر مسیئول بیه داخیل    حصار حفاظتی موقت  -4-2-2

پا می گردد . ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از ك  معبر عمومی و یا فضیای مجیاور نن    ركارگاه ساختمانی ساخته و ب

 متر باشد .  8.1كمتراز 

با توجه به شیرای   متر دارای پایه قالم بوده و ساختمان و اجزای نن باید  2حصاز حفاظتی موقت باید در فواصل حداكثر 

 زیر طراحی ، ساخته و برپاگردند
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ال ( بار طراحی برای محل های كم خطر و همچنین محل هیای عبیور پرخطیر و دارای احتمیال برخیورد خیودرو هیای        

نیین نامه بار گ اری پل ها ) حفاظت از وسایل نقیله و تیامین ایمنیی    "مقررات صار باید با توجه به ضواب  و عبوری با ح

دفتر تحقیقات و معیار های فنی معاونت برنامیه رییزی و نظیارت راهبیردی ریاسیت       801نشریه شماره  "عابران پیاده (

 جمههوری انتصاب گردد. 

تیز و برنده باشد تا در  یاتی موقت به كار می رود باید فاقد اجزا و یا گوشه هب( مصالحی كه برای ساخت حصار حفاظ

 با حصار برای ننها حادله ای به وجود نیاید . گران رصورت تماس و یا برخورد با عابرین یا كا

 

وغذاخوریکارگرانمحلسکونتکارگراننیتام-4-6

ه محلیی سرپوشییده و بهداشیتی، بیرای تعیویض و نگهیداری لبیاس        درهر كارگاه ساختمانی باید متناسب با فضیای كارگیا  

 كارگران فراهم شود.

در هر كارگاه ساختمانی، باید محل هایی برای غ اخوری و همچنیین محیل هیای مناسیب كیافی و مجیزا بیرای اقامیت و         

ظیفه مجبیور  احسب وها، یا در خواست كارفرما ینناستراحت موقت كارگرانی كه به دلیل دوری محل كار از محل سکونت 

 به اقامت در كارگاه باشند، با وسایل و امکانات مورد نیاز فراهم شود.

كلیه محل های كار، رختکن، سرویس های بهداشتی، اقامت، استراحت و غ اخوری كارگران، باید به طور طبیعی یا مصنوعی 

 ود.تهویه شوند، به گونه ای كه هوای كافی و سالم برای محل های فوق فراهم ش

 

انبارهااحداث-4-7

كردن انبار نیز بسیار مهم است  ی ایمنفنی ، توجه بر زیر ساخت ها برا در احداث انبار ها ع وه بر اهمیت توجه به نکات

 پیگیری می شود .  I-63دستورالعمل ایمنی انبار با كدحا ایمنی انبار ها مطابق ب
 

د نتش زا و قابل انفجار از محدوده كمپ ها و دفیاتر دور باشیند   مانند مصازن سوخت و موا نیخطر نفر یمحدوده ها

 اقدام گردد. یدر مواقع اضطرار عیننها جهت واكنش سر یساز منیو نسبت به ا

 

وایجادتعمیرگاههاآالتنیماشنصب-4-8

وز و قسمت هیای  شن نالت ساختمانی خاموش شود و از ریصتن مواد سوختی روی اگزقبل از سوختگیری باید موتور ما-

 داغ موتور جلو گیری شود . 

به  نکهیشوند مگر ا ینگهدار نیسطح زم یرو دیباشد ، نبا یگرادمیدرجه سانت7ننها كمتر از  یكه نقطه شعله زن یعاتیما-

 شوند.  یمصازن حفاظت شده نگهدار ایو داخل ظروف  تریل81كمتر از  یصورت محدود در ظرف ها

 دیی موتور ، اگزوز ، تیابلوبرق ، كل  یشده باشد كه مواد م كور رو هیتعب ییدر جا دینبا مصازن سوخت زیوسرر یخروج-

 شود.  صتهیجرقه ، ر جادیمنابع ا ریو سا یبرق ، باطر
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،  تیی كبر لیی كنید، از قب  یشیعله می   ایجرقه  دیكه تول یلیاز وسا دیقابل اشتعال وجود دارد، نبا عاتیكه بصار ما ییدر جا-

 جرقه زا استفاده شود.  یبرق لیگاز ، چراغ و وسا وتلیپ گار،یفندک ، س

 یدرب كام ً محکم و محفوظ بوده و بیر رو  یاز جنس نسوز و نشکن و دارا دیاالشتوال با عیسر عاتیما یظروف محتو-

 شده باشد. یننها برچسب گ ار

سیرویس و نگهیداری ماشیین    I-65 با كید  دستورالعمل جابه جایی ماشن نالتنصب و جابه جایی ماشین نالت بر اساس -

مطابق با  و كالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری P-35 یی سرویس و نگهداری ماشین نالت با كدروش اجرااالت بر اساس 

 .صورت میپ یرد  P-36 كد با یریو اندازه گ شیپا زاتیكنترل ابزار و تجهروش اجرایی 
 

هاوباالبرهالیرثقج-4-9

مقررات ایمنیی كیار در ارتفیاع مصیوب شیورای      "یل ها مطابق دستورالعمل سازنده و انطباق با نصب و راه اندزی جرلق 

 صورت می پ یرد .  I-43ایمنی كار با جرلقیل ها و تجهیزات وابسته با كد دستورالعمل و  "عالی حفاظت فنی

 
 

 وبهداشتکاریمنیایهاستمیسزیوتجهنیتام-4-11

طیمحنظافتلیوسانتامی-4-11-1

های محی  ، جیارو ، دسیتمال و ....    سایل نظافت و بهداشت عمومی ومحی  از قبیل شوینده های دست ، شویندهوتامین 

 در این مرحله انجام می شود .

 

تامینتجهیزاتایمنیوآتشنشانی-4-11-2

مقررات ملی  ومسابق با مبحا مطتامین تمهیدات الزم در طراحی و اجرای ساختمانها به منظور پیشگیری از بروز حریق 

 ساختمان ) حفاظت ساختمان ها در برابر حریق ( صورت می پ یرد . 

 است: یالزام ریموارد ز تیرعا قیاطفاء حر راتیو تجه لیدر استفاده از وسا

قابیل حمیل كیه بیه      لیوسیا  ری( و سیا  قیی خاموش كننده ) متناسب با نوع حر ینب و ماسه و كپسول ها ی: سطل هاال 

 یمصتل  كارگیاه سیاختمان   یدر قسمت ها دیبا یمنیا یروند ، به همراه ع لم و نشانه ها یبه كار م قیظور اطفاء حرمن

 استفاده گردند.  ادهو دسترس باشند نصب و نم دیكه همواره در معرض د یبه نحو

اختمان مورد استفاده قرار س یدالم ساتیاز تاس یبه صورت بصش دیبا ینتش نشان یرهایكه لوله ها و ش ی: در مواقع ب

لولیه هیا و    نیفاصله ا شهیهم دیبا نیشوند همچن ینصب و نماده بهره بردار ص بیالزم است با نظارت مراجع ذ رندیگ

 دیی نبا ابیان یننهیا و خ  نیفاصله بی  ای(  ینتش نشان ری) ش برداشت یرهایاز ش یمتر2مشصص و در شعاع  ابانیتا خ رهایش

 شود. صتهیر یساختمان اتعیضا ایگونه مصالح  چیه

 

 

 
 



 Code: P-38 کپارچهی تیریمد ستمیس(IMS) 

درتجهیزکارگاه HSEرعایتاجراییروش
Rev.: 00
Page 12 of 18 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد (IMSيکپارچه)اسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

یموادسمیزیودورریانبارجهتحمل،نگهدارزتجهی-4-11-3

مواد شیمیایی و تركیبات مورد استفاده در محل های كار ازقبیل ظیروف حیاوی حی ل هیا، میواد قابیل اشیتعال و احتیراق،         

برای مصرف روزانه نگهیداری شیود.نگهداری   اسیدها، فلولور و سایر مواد مورد استفاده باید دارای برچسب بوده و فق  

حجم های بیش از نیاز روزانه در محل های كار ممنوع اسیت و بایید در انبیار میواد شییمیایی كارگیاه سیاختمانی و تحیت         

 ارداری مواد شیمیایی نگهداری شود.دستورالعمل انب

برگه اط عات ایمنی مواد باشد و یک نسصه از  مواد و تركیبات شیمیایی مورد استفاده در كارگاه های ساختمانی باید دارای

 نن در داخل كارگاه ساختمانی نگهداری شود.

جمع نوری وانبار نمودن روغن ، گریس ، پارچه های روغنی ، نصاله های نلوده به روغین و میواد نفتیی و نظیایر نن روی     

 وسایل و تجهیزات ساختمانی یا در مجاورت ننها مجاز نمی باشد . 

دن و نگهداری موقت مواد ومصالح قابل احتراق و اشتعال از قبیل مواد سوختی ، روغن ، رن  ، تینر ، چسب ، كاغی   انبار كر

حفاظت ساختمان ها در برابر حریق ) مبحا سوم  "دیواری ، پلی استایرن ، چوب و گونی باید با رعایت ضواب  و مقررات 

ارزه با نتش سوزی در كارگاهها مصوب شورای عالی حفاظیت فنیی )   و نیین نامه پیشگیری و مب "مقررات ملی ساختمان (

 برون سازمانی ( صورت می گیرد . 

 

نیوتمرآموزش-4-11-4

نموزش پیش از شروع كار و همچنین و حین اجرا بسیار مهم است نموزش هیای در حیین اجیرا تحیت      HSEدر مبحا 

و میواردی  نمیوزش  صورت میگیرد . حیوزه  P-07  با كدو روش اجرایی نموزش  F-129 با كد toolbox meetingفرم 

كه باید نموزش داده شود بسیار وسیع است از نموزش بهداشت فردی و عمیومی و گرفتیه تیا نمیوزش هیای میانور       

 واكنش در شرای  اضطراری
 

آنزیساختماندرمانگاهوتجهاحداث-4-11-5

نفر شاغل، نسبت به تشکیل خانه بهداشت اقدام نموده،  233ش از سازنده باید در كارگاه های ساختمانی با بعد كارگری بی

 و امکانات الزم جهت اراله كمک های اولیه و خدمات بهداشت كار را فراهم نماید.

در هر كارگاه ساختمانی، بسته به محل، نوع كار، تعداد كارگران، زمان و ساعت كار، مطابق با نلین نامه تسهی ت بهداشیتی  

، باید تسهی ت رفاهی و بهداشتی الزم تیامین و در دسیترس   ) برون سازمانی (  درمان و نموزش پزشکی وزارت بهداشت

 كارگران قرار گیرد.
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در كلیه كارگاه های ساختمانی، باید با توجه به نوع كار و متناسب با تعیداد كیارگران، وسیایل كمیک هیای اولییه فیراهم و        

مچنین تمهیدات الزم برای ارتباط فوری با بصش های امیداد و نجیات و انتقیال    نموزش افراد در این زمینه، تامین شود. ه

 اضطراری كارگران نسیب دیده یا كارگرانی كه دچار بیماری های ناگهانی شوند، به مراكز پزشکی به عمل نید.

یید توسی  سیازنده    جعبه كمک های اولیه باید دارای وسایل ضروری اع م شده از طریق مراجع ذیرب  باشد. این جعبیه با 

 تهیه و در جای مناسب نصب و از هرگونه نلودگی و گردو غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس كارگران باشد.

 در كلیه كارگاه های ساختمانی، باید وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراكز اورژانس و نتش نشانی فراهم گردد.

تسهی ت پزشکی با كد  روش اجراییمطابق در مورد تسهی ت بهداشتی و پزشکی وق تشریح و چگونگی پرداختن به موارد ف

P-33  و دستورالعمل كمک های اولیه با كدI-64 .صورت می پ یرد  

 

کارکنانیسازمهبی-4-11-6

ناسیب بیا   كلیه شاغلین كارگاه های ساختمانی، باید دارای كارت س مت شولی معتبربوده، و اسیتعداد جسیمانی و روانیی مت   

 كارهای ارجاع شده را داشته باشند.

 

زلزله،توفانو...(،یآتشسوزل،ی)سیاضطرارطیدرمقابلشرایآمادگجادای-4-11-7

نمیادگی وواكینش در شیرای     مطیابق روش اجراییی   در وضعیت بحرانی و خطرنیاک را   سازنده باید دستورالعمل اجرایی

رای  محیطی و موقعیت پروژه تدوین كند تا به موقع در جهت واكنش به شیرای   با توجه به كار، ش   P-24 اضطرای با كد

 اضطراری به اجرا بگ ارد.

 

یدنینمودنآبآشامیبهداشتزاتیتجهنتامی-4-11-8

درتمام محل های كار در كارگاه ساختمانی، باید نب نشامیدنی سالم، گوارا و كافی در اختیار كارگران قرار گیرد. ضمنا بیه  

 رگرانی كه در گرمای زیاد برای مدت مدیدی كار می كنند باید قرث های نمک طعام داده شود.كا

نب نشامیدنی باید از منابع بهداشتی تایید شده تهیه شود و كلیه نکات بهداشتی از نظر سالم نگهداشتن مصیازن و ظیروف   

 نگهداری نب رعایت گردد.

میدنی، نب ذخیره و نگهداری شیود، بایید بیر روی مصیازن و شییرهای      چنانچه در كارگاه ساختمانی برای مصارف غیرنشا

نیین نامه تاسیسات و تسیهی ت بهداشیتی   "بهداشتی نمودن نب بابد بر اساس برداشت تابلوی غیر قابل شرب نصب شود.

  مصوب شورای عالی حفاظت فنی صورت گیرد .  "ساختمانها 
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یبهداشتیهاسیسروجادای-4-11-9

حصور، بیانب و وسیایل   منفركارگر، حداقل یک توالت و روشویی بهداشتی و  1-8ساختمانی باید به ازای هر در هركارگاه 

 كافی شستشو ساخته و نماده شود. در هر حال در كارگاه ساختمانی احداث حداقل ییک توالیت و روشیویی الزامیی اسیت.     

تاسیسیات و تسیهی ت   نیین نامیه   "و ساختمان مقررات ملی  86مبحا  "ساخت تاسیسات بهداشتی ساختمان باید بر اساس

 پیگیری میشود .  " بهداشتی كارگاهها 

ات ملی ساختمان ) تاسیسیات مکیانیکی ( پیگییری    رقرم 84اشتی نیز باید بر اساس مبحا بحا تهویه در سرویس های بهد

 می شود 

 

دفعزبالهستمیسزیوتجهنتامی-4-11-11

ب و پسماندهای باقی مانده از فرنیندهای عملیات ساختمانی در محیی  زیسیت ممنیوع    رها سازی هرگونه نصاله، فاض  -

انجیام    I-46 دستورالعمل مدیریت پسماند با كدو  است. دفع اینگونه مواد و ضایعات باید مطابق با قانون مدیریت پسماند

 پ یرد.

زانه از محل كار خار  و بیه محیل هیای مجیاز     و به طور رو مناسبی جمع نوری یدر جا ضایعات مصالح قابل احتراق باید -

 حل كارگاه ساختمانی مجاز نمی باشد . محمل شوند . سوزاندن این مواد در ،

 یگردد. )در صیورت لیزوم مجوزهیا    نیمع لومتریك 0محل دفن زباله ها در خار  از كارگاه و كمپ ها حداقل با فاصله  -

 گرفته شود.( ص بیالزمه از مراجع ذ

گردد  هیمناسب به دور از محدوده كارگاه و كمپ ها تعب ی، محل ها یو انتقال زباله ها توس  شهردار هیتصلدر صورت  -

 .ستینتش ضرور تیفاصله جهت عدم سرا نیا تیاست رعا ادیدر زباله ها ز یاحتمال نتش سوز نکهیو با توجه به ا

 گردد. هیكارگاه تعب  HSEسرپرست  دییفاض ب در اماكن و فواصل مورد تا تیهدا یلوله ها و كانال ها -

 گردد. هیتعب  HSEسرپرست  دییفاض ب ها در اماكن و فواصل مورد تا یها جهت جمع نور کیچاه ها و محل سپت -

 ها توس  ع لم و تابلوها مشصص و در صورت لزوم موانع مناسب نصب گردد. کیمحدوده چاه ها و محل سپت -
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،هوا،آبوخاکیصوتیحفاظتازآلودگتمسیسزیوتجهنتامی-4-11-11

در صورتیکه میزان نالینده ها در محل كار و یا اطراف از مواجهه مجاز بیشتر باشد كارفرما مکل  به پیش بینیی تمهییدات   

 الزم برای كاهش میزان نالینده ها می باشد.

ها باعا نلودگی هیوا و ییا نلیودگی صیوتی      سازنده موظ  است فعالیت های خود را به نحوی انجام دهد كه این فعالیت

بیش از حد استاندارد رایج كشور نگردد. همچنین انجام عملیات ساختمانی باعا نسیب به درختان داخل و مجیاور كارگیاه   

 ساختمانی و نلودگی نب و خاک نشود.

ارد مواجهه شولی بیه شیرب   سازنده موظ  است برنامه های كنترلی مناسب را جهت كاهش نالینده به كمتر از حد استاند

 زیر به عمل نورد:

 ال : ح ف خطر

 ب: جداسازی محل های خطرناک

 پ: نصب حفاظ ها و كنترل های مهندسی نظیر تهویه موضعی

 ت: محدود سازی ساعت كار شاغلین و افراد در معرض خطر به منظور كاهش مدت زمان مواجهه و نیز جابجایی افراد.

 ل حفاظت فردی متناسب با نوع كار.ث: تهیه و استفاده از وسای

   زیابی جنبه های زیست محیطی با كید روش اجرایی شناسایی و ارشناسایی و ارزیابی مصاطرات زیست محیطی باید مطابق 

P-23 . پیگیری شود  

هش تراز نوفیه زمینیه ، زمینیه واخینش ، شیاخص كیا      از مقررات ملی ساختمانها ) عایق بندی و تنظیم صدا (  81در مبحا 

بیین   ده ها ، تراز صدای كوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نییاز بیرای سیق    زن یافته مورد نیاز برای جدا كننصدای و

طبقات برای ساختمانهای مصتل  اعم از مسکونی ، هتل ها ، ساختمانهای نموزشی ، بیمارستانها ، ساختمانهای اداری و تجاری 

 حی و مراكز ترابری به تفکیک شرب داده شده است . ، مراكز فرهنگی ، مراكز ورزشی و تفری
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شیوگرماشیسرمایهاستمیسجادای-4-11-12

برای حفظ و تامین س متی كارگران در الر سرمازدگی و یا عوارض ناشی از سرما، سیازنده بایید تمهییدات الزم را بعمیل     

 نورد.

گار و روشن كیردن نتیش هیای روبیاز ، روشین كیردن       در كلیه محل هایی كه خطر نتش سوزی وجود دارد ، كشیدن سی

وسایل روشنایی غیر محصور وو سایل گرمایشی غیر ایمنی ممنوع است . در این محل ها باید با رعایت ضواب  و مقیررات  

پیشیگیری و   "نصیب شیود . رعاییت نییین نامیه       "ش روشن نکنیید  نت "و  "سیگار نکشید  "،  "سوزی خطر نتش  "مبحا 

و  با حرییق  مقابلهدستورالعمل ) برون سازمانی ( و مصوب شورای عالی حفاظت فنی  "تش سوزی در كارگاهها نمبارزه با 

 الزامی است می باشد .  I-35  با كد پیشگیری از نن 

 شود:  تیرعا دیبا ریگرم كننده موقت موارد ز لیاستفاده از وسا هنگام

ضیواب  و   هیی كل دیی شیود ، با  یگرم كننده به طور موقیت اسیتفاده می    لهیهر وس ای یكه در محل كار از بصار ی: زمان ال 

 گردد.  تیمضر رعا یگرم كننده تا مواد قابل اشتعال و خرو  گازها لهیدرجه حرارت ، فاصله وس لیمقررات مربوط از قب

 یشوند، به طور ك  قرار داده یبه نحو مطمئن رو دیها در موقع استفاده با یبصار لیگرم كننده موقت از قب لی: وساب

 كه امکان واژگون شدن ننها وجود نداشته باشد. 

 باشد.  یدست ساز مجاز نم یبرق لیاستاندارد باشد. استفاده از وسا دیبا یگرم كننده برق لی: وساپ

 باشد. یهوا ممنوع م یكاف هیكام ً بسته بدون تهو یگازسوز و نفت سوز بدون دودكش در فضاها لی: استفاده از وسات

 

ییروشنانتامی-4-11-13

در كلیه كارگاه های ساختمانی، باید نور و روشنایی طبیعی ویا مصنوعی كافی و مناسب و در صورت لزوم وسیله روشنایی 

قابل حمل، در محل های كار، عبور و مرور، سرویس های بهداشتی، رختکن، غ اخوری، اقامت و استراحت كارگران فیراهم  

 شود.

مربوط به وسایل نقلیه باید با توجه به شول و نوع كار و  عبوری هایراه  و ه روها كار، معابر پیاد میزان شدت نور محل

رت بهداشت، درمان ونموزش پزشکی نخرین جداول حدود تماس شولی و عوامل بیماریزا وزا فعالیت و با استفاده از

 ( تعیین گردد. 80مقررات ملی ساختمان )مبحا و

 ایی اضطراری مناسب با منبع تولیدباید سیستم روشن یی در مواقع قطع برق در محی  كارگاهبه منظور تأمین روشنا

  . فراهم گرددلوكس  83مستقل از شبکه عمومی و حداقل شدت روشنایی  كشی منیرو و سی
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رصورت لیزوم  كارفرما نباید به هیچ كارگری اجازه دهد كه خار  از ساعت عادی كار ، به تنهایی مشوول به كار باشد . د

، باید روشنایی كافی ، امکان برقراری ارتباط و نیز تمام خیدمات  میورد نییاز كیارگران      ساعت غیر عادی ربه انجام كار د

 فراهم شود . 

  

یلوازمحفاظتفردزیوتجهنتامی-4-11-14

ت كیارگران ، وسیایل و   سی مت بهداشی  وموظفند برای تیامین ایمنیی     یارفرمایان كارگاههای ساختمانسازنده و سایر ك

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی دستورالعمل و همچنین  82تجهیزات الزم را بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحا 

كیاربرد   نموخته و نیز در میورد قرار دهند و چگونگی كاربرد این وسایل را به كارگران  تهیه و در اختیار ننها I-36با كد 

قرات م كور نظارت نمایند . كارگران نیز ملزم به استفاده و نگهیداری از وسیایل می كور و    وسایل و تجهیزات رعایت م

دسیتورالعمل  اسیتفاده از   اجرای دستورالعمل های مربوطه میباشند . تامین و تجهیز لوازم حفاظت فردی باید مطابق بیا  

 صورت گیرد .   I-36با كد  یحفاظت فرد زاتیتجه

 

هشداردهندهیموتابلوهاونصبعالئنتامی-4-11-15

ن ایمنی و بهداشت كار و حفاظت از محی  زیست در داخل یممولر و مطلوب به منظور تاپیام رسانی  هسازنده موظ  ب

ع لیم و   "و اطراف كارگاه ساختمانی با استفاده از ع لم تصویری هشدار دهنده ، الزام كننده و نگاه كننده مط بق مفاد 

                 و دستور العمیل تیامین ونصیب ع لیم و تیابلو هیای هشیدار دهنیده  بیا           "تم مقررات ملی ساختمان (تابلو ) مبحا بیس

 می باشد .  I-62 كد

)ماننید   یكارگیاه  زاتیی دستگاه ها و تجه لیاز قب نیخطر نفر ینصب ع لم هشدار دهنده و باز دارنده در محدوده ها

 .ستی، حوضچه ها و ... الزام ریمانند استصر ق گریاماكن د كارخانه نسفالت ، سن  شکن و ...(  و
 

کارهایالزمدراجرایمنیانتامی-4-11-16

اسیت از ایین   ریسک هیایی كیه ممکین    رات احتمالی محی  كار و ارزیابی ید نسبت به شناسایی شرای  و مصاطسازنده  با

مصاطرات احتمالی و بیه عبیارت دیگیر     ف حدر جهت  ده و اقدامات پیشگیرانه مناسبومصاطرات به وجود نید اقدام نم

مطابق بیاروش اجراییی شناسیایی و     HSEریسک های  ( شناسایی و ارزیابی82مدیریت ریسک را به عمل نورد ) مبحا 

 صورت می پ یرد .  P-23 ارزیابی مصاطرات ایمنی و بهداشت با كد

یه ی خطرات و عوامل زیان نور با كارگاه های سیاختمانی  سازنده باید نسبت به ارزیابی ریسک های بهداشت كار شامل كل

اقدام نموده وبراساس اولویت های حاصل شده از فرایند ارزیابی ریسک مربوط، برنامه های خود را در خصیوث كنتیرل   

تند و ورد اجراگ اشته، نتایج شناسایی خطرات و ارزیابی و كنترل ننها را مسی مخطرات و عوامل زیان نور محل های كار به 

 نگهداری نماید.
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سازنده باید اولویت اقدامات كنترلی را برانجام اقدامات كنترلی در مبدا ایجاد خطرات و عوامل زیان نور در محیل هیای   

 كار كارگاه ساختمانی قراردهد.

وطیه  و دسیتورالعمل هیای مرب   P-28 با كدعملیات  كنترلدستورالعمل های ایمنی مربوط به كار طی روش اجرایی تمامی 

 موجود میباشد.
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