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شماره سند PL-WI-86-02 :

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسالمی ایران

 -1هدف :
هدف از تدوين اين دستترورالعمل نظارت بر رعايت اصتتول و م ررات ايمني در کليه مراحل ستتاخت ،برپايي و جمع آوري
نمايشگاه ميباشد.

 -2دامنه كاربرد :
اين مسرند در کليه سالن ها و فضاهايي که اقدام به ساخت غرفه مي شود ،کاربرد دارد .

 -3تعاریف :
 -3-1رويداد :اتفاقي که منجر به يك حادثه شده ويا پرانسيل منجر شدن به حادثه را ايجاد مي کند .
 -3-2حادثه :واقعه اي ناخواسره که منجر به مرگ ،بيماري ،جراحت ،صدمه و يا ساير خسارات گردد .
 -3-3خطوط فشار قوي :عبارت است از کليه خطوطي که حاوي الكرريسيره داراي ولراژ 1000 vيا بيشرر باشند .
-3-4پرميت  :مجوز ايمني براي هرگونه فعاليت که امكان بروز حادثه را دارد.

 -4مسؤليت ها :
م سؤليت تهيه ،برقراري و نظارت برح سن اجراي اين د سرورالعمل بر عهده واحد ( )HSEEبوده و معاونت ها ،مديريت هاي
مربوطه و مديران سالن ها مسئوليت نظارت مسر يم بر عملكرد آن را بر عهده دارند.

 -5شرح عمليات :
 -5-1ایمنی عمومی برق
 -5-1-1در محلهايي که خطوط فشار قوي وجود دارد  ،تعمير و نصب وسايل و تجهيزات برقي و سيم کشي براي اسرفاده هاي
موقري مجاز ني ست ،مگر اينكه جريان برق قطع و عمليات فوق در فا صله بيش از سه مرري از خطوط و د سرگاههاي داراي
جريان با ولراژ باال صورت گيرد .
 -5-1-2رعايت فا صله قانوني بين ديوار و پانلها هنگام غرفه سازي جهت سهولت د سرر سي به تابلوهاي برق و تا سي سات
الزامي مي باشد و از انبار کردن وسايل در پشت ديوارها خودداري نماييد .
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 -5-1-3کابل کشي طوري انجام گيرد که مسير سيم ها و کابل ها در تابلو به راحري قابل رديابي باشد .
 -5-1-4نظافت تابلوهاي برق دار و نظافت کنراکت هاي تحت ولراژ با ا سپري هاي پاك کننده اکيداً ممنوع مي با شد و دريل
کاري روي تجهيزات برق و تابلوهاي برق دار به هيچ وجه مجاز نيست .
 -5-1-5م ابل تابلوها و تخره کليدها حرماً بايد با ماده عايق فرش شده باشد حري اگر اتصال به زمين شده باشند .
 -5-1-6به هنگام کار و تعمير از قطع بودن کامل جريان و حذف کامل ميدان الكرريكي اطمينان حاصل کنيد .
 -5-1-7انبردسرها  ،آچارپيچ گوشري ها ،فيوز کشها و ابزارهاي دسري مشابه بايد داراي عايق مناسب با ولراژ و آمپراژ باشند
.
 -5-1-8هنگام کار با مدارها و تجهيزات الكرريكي از تجهيزات حفاظري مناسب اسرفاده شود.
 -5-1-9هرگز مدارهاي الكرريكي را با المپ امرحان نكنيد.
 -5-1-10به طور منظم و مرتب برنامه بازديد از تجهيزات و سيم هاي الكرريكي ترتيب داده شود و وسايل ،کليد ها و فيوزهاي
فرسوده و خراب بالفاصله معدوم شوند.
 -5-1-11تو صيه مي شود در هنگام کار بر روي مدارهاي الكرريكي افراد به تنهايي اقدام به کار ننمايند ،همچنين قبل از هر
گونه کاري با مسئول مربوطه هماهنگي هاي الزم را انجام داده و مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايند.
-5-1-12کليه دسرگاه هاي سيار بايد با کليد و فيوز به شبكه وصل شوند.
-5-1-13به هنگام کار روي خازنها از خالي شدن بار آنها اطمينان حاصل کنيد .
-5-1-14کليه هادي ها يا وسايل الكرريكي مدار را هميشه برق دار تصور کنيد  ،مگر آنكه ي ين حاصل کنيد که برق آنها قطع
است .
 -5-1-15سيم وسايل برقي بايد کامال سالم باشند؛ اگر طول سيم يا دو ن طه انرهايي که به دوشاخه يا مادگي وصل شده دچار
بريگي شده باشد،اسرفاده از آن سيم ممنوع مي باشد.
-5-1-16هنگام بيرون کشيدن دوشاخه از پريز برق از کشيدن سيم جدا خودداري کنيد.
-5-1-17کابل هاي برق نبايد از روي منابع گرمايي عبور داده شوند.
 -5-1-18هنگام جايگزيني تجهيزات الكرريكي ،بايد اطمينان حا صل شود که تجهيزات جديد با نيازهاي بلند مدت سي سرم
و توانايي تامين انرژي مدار سازگاري دارد.
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 -5-1-19هر کجا که امكان پذير با شد ،کابل هاي ات صال ابزار هاي الكرريكي د سري قابل حمل را بايد در ارتفاعي آويخت که
اشخاص بروانند آزادانه از زير آن عبور نمايند.
 -5-1-20هر سالن بايسري امكان اتصال به منبع توليد برق اضطراري با حداقل روشنايي الزم جهت خروج و تخليه اضطراري
سالن را داشره باشد.
-5-1-21اسرفاده از لوازم اسراندارد براي برق رساني و نورپردازي غرفه ها
 -5-1-22سالن ها بايد داراي سيسرم صاع ه گير باشند.
-5-1-23ا سرفاده از المپهاي گازي مدادي و ر شرهاي ممنوع ميبا شد و بهجاي آن بايد از المپ کمم صرف،SMD ،LED ،
هالوژن  12ولت و  ...اسرفاده شود.
 -5-1-24چراغهايي که در سازههاي پيش ساخره ن صب ميگردد بايد بهو سيله عايق به سازه پيش ساخره و ا سپيس ن صب
گردد.
 -5-1-25انشعابات برق ف ط از طريق سوکت و ترمينال مجاز است .
 -5-1-26برق کشي غرفه ها با اسرفاده از سيم هاي پوشش دار اسراندارد (کابل) انجام گيرد .
 -5-1-27از وسايل الكرريكي و کابل هاي برق بيش از ظرفيت مجاز اسرفاده نشود.
 -5-1-28دقت شود بعد از اتمام کار در سالن ها برق سالن قطع گردد .
 -5-1-29خودداري از انر ال کابل ها و انشعابات برقي از زير موکت ها  ،از داخل داکت عبور کنند .
 -5-1-30اطمينان از ن صب سي سرم ارتينگ سالن ها و تجهيزات مربوطه و اندازه گيري م اوت چاه ارت در دوره هاي برنامه
ريزي شده .
 -5-1-31نصب و اسرفاده تجهيزات با مصرف بيش از  5کيلو وات با مجوز مسئول فني برق بايسري انجام گيرد .
 -5-1-32و سايل و تجهيزات الكرريكي مورد ا سرفاده درف ضاي باز و بيرون غرفه ها بايد ضد رطوبت بوده و تمهيدات الزم
حفاظري در زمينه عايق سازي رطوبري را داشره باشند .
 -5-1-33در مسير وروودي برق غرفه ها از فيوز حفاظت جان با ظرفيت مناسب اسرفاده شود .
 -5-1-34در زمان تخريب و جمع آوري غرفه ها انشعاب برق از تابلو برق مربوطه سالن جدا گردد .
 -5-1-35در حين غرفه سازي اسرفاده از اتصاالت نا ايمن وقرار دادن تابلو ها بر روي زمين خود داري نمائيد .
 -5-1-36انبار کردن مايعات قابل اشرعال در نزديكي تجهيزات الكرريكي حري بصورت موقت ممنوع است.
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در هنگام وقع برق گرفرگي موارد زير را بايد سريعا اجرا کرد:
 -5-1-37مدار را بدون برق نمود(قطع مدار)
 -5-1-38سريعا به مرکز امداد نمايشگاه اطالع دهيد.
 -5-1-39شخص بر ق گرفره را از منبع انرژي جدا کرد.
 -5-1-40اطمينان حاصل کنيد که خودتان در يك منط ه ايمن قرار داريد.
 -5-1-41از يك چوب خ شك يا کمربند چرمي ،لوله ال سريكي يا چيزي هاي م شابه اين که ر ساناي جريان برق نمي با شند
براي جدا نمودن منبع جريان از شخص اسرفاده کنيد.

 -5-2ایمنی در حریق
 -5-2-1کليه پيمانكاران  ،غرفه سازان و غرفه داران موظف اند پس از پايان کار محوطه کار خود و تجهيزات خود را بازر سي
نموده و هرگونه منبع فعال را که ميرواند باعث حريق گردد را غير فعال نمايند .
 -5-2-2از اسرعمال د خانيات در محيط کاري و سالن هاي نمايشگاهي جداً خود داري نمائيد .
 -5-2-2کهنه هاي آغشره به مواد روغني  ،رنگي  ،حالل هاي شيميايي  ،ضايعات قابل اشرعال و ساير مواد اشرعال زا را در
سطلهاي مخصوص و درب دار نگهداري نمائيد .
 -5-2-3کپسولهاي آتش نشاني را در محلهاي امن  ،در معرض ديد و دسررسي آسان قرار دهند .
 -5-2-4فاصله بين محل نصب خاموش کننده ها بايسري  25تا  30مرر باشد .
 -5-2-5اطمينان از سالم بودن شيلنگ ها  ،هايدرانت ها  ،فلكه ها و جعبه هاي فايرباکس در سالن هاي نمايشگاهي .
 -5-2-6محل ن صب فاير باکس ها بايد در فا صله  100تا  150سانريمرر از سطح زمين با شد و هر فاير باکس حداقل شعاع 25
مرر را پوشش دهد .
 -5-2-7اطمينان از سرويس بودن وسايل اعالم و اطفا حريق اتوماتيك و بازرسي دوره اي دقيق طبق برنامه
 -5-2-8ا سرفاده از برق ا ضطراري  UPSکه باعث ايجاد نور يا رو شن نگه دا شرن چراغ شود ممنوع ا ست بدليل وجود
دتكرورهاي شعله اي در سيسرم اعالم حريق که پس از پلمپ سالن ها فعال مي گردد .
 -5-2-9انجام هر نوع فعاليري که مانع از عملكرد مناسب سيسرم هاي اعالم حريق گردد ممنوع مي باشد .
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 -5-2-10آموزش کار با خاموش کننده هاي دسري به افراد مرتبط و نصب دسرورالعمل کار بر روي کپسول ها
 -5-2-11قبل از انجام فعاليرهاي خطرناك از واحد  HSEEمجوز کار ايمن (پرميت ) اخذ و موارد ناايمن م شاهده شده فوراً
گزارش گردد .
 -5-2-12جهت گرمايش سالنهاي نمايشگاهي اسرفاده از بخاريهاي گازي – برقي ممنوع بوده و بايد از سيسرم هاي صنعري
اسرفاده گردد .
 -5-2-13ورود کليه مواد شيميايي – ا سيدي – ا شرعال زا (خطرناك) به داخل سالنهاي نماي شگاهي ممنوع بوده و جهت
نمايش کاال صرفاً از ظروف خالي مواد اسرفاده گردد .
 -5-2-14از ورود سيلندرهاي حاوي گازها به داخل سالنهاي نمايشگاهي جداً خودداري شود .
 -5-2-16از جوشكاري در داخل سالنها هنگام ساخت و ساز جداً خودداري گردد .
 -5-2-17جهت اسر رار خودروهاي نمايشي داخل سالن مي بايست سوخت آنها تخليه گردد و سيسرم برق آن قطع شود .
 - 5-2-18کنررل خوردگي و سائيدگي ظروف  ،خطوط و وسائل تحت فشار
 -5-2-19اسرفاده از المپ هاي مدادي و پرمصرف و هر گونه المپي که باعث ايجاد حريق گردد در داخل سالن ها ممنوع بوده
و به جاي آن بايسري از المپ هاي کم مصرف اسرفاده گردد.

 -5-3ایمنی در ساخت و برچيدن غرفه ها

 -5-3-1کليه افرادي که در ستتاخت غرفه فعاليت مي کنند بايستتري مجهز به تجهيزات ايمني شتتامل لبا ،کار  ،کفش کار
منا سب  ،کاله ايمني  ،ما سك  ،کمربند ايمني ( براي کارگراني که در ارتفاع بيش از  2مرر کار مي کنند رجوع به ايمني کار در
ارتفاع) و ساير لوازم مورد نياز با توجه به نوع کار مجهز باشند .
 -5-3-2کليه کارکنان فعال در محيط هاي نمايشتتگاهي اعم از غرفه ستتاز  ،تاستتيستتاتي  ،برق کار و غيره بايد داراي کارت
شناسايي با درج شرکت تحت پوشش و ذکر تخصص باشند و داشرن گواهي ويژه براي رانندگان جرث يل و ليفرراك ضروري
مي باشد .
 -5-3-3ن اشي بايد در مكانهايي صورت گيرد که در آن تهويه مناسب انجام مي گيرد و کف زمين در هنگام ن اشي پوشش
داده شود .
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 -5-3-4نو شرن با هر گونه قلم و رنگ آميزي بر روي پانل ها ،سرون ها ,کف يا سازه هاي غرفه و تجهيزات نماي شگاه مجاز
نمي باشد.
 -5-3-5رنگ آميزي جهت غرفه سازي در سالن ها با پمپ رنگ يا لوازمي که گرد رنگ را در ف ضا پراکنده مي کند ،ممنوع
مي باشد.
 -5-3-6و سايل و ابزارات برقي مورد ا سرفاده از جمله سنگ فرز  ،د سرگاه پرچ و غيره نباي سري به صورت فعال رها شده و
پس از پايان کار سيسرم برق آن قطع و در محل مناسب قرار داده شود .
 -5-3-7درصورت لزوم اسرفاده از اره برقي جهت برش قطعات چوب ,سنگ و فلز ،عمليات بايد خارج از سالن صورت گيرد.
 -5-3-8در هنگام ساخت و جمع آوري غرفه ها بعلت کاهش گردوغبار در سالن هاي نماي شگاهي انجام آب پا شي ،ا سرفاده
از سيسرم تهويه مناسب و اسرفاده از ماسك تنفسي الزم و ضروري مي باشد .
-5-3-9غرفه ها بايد بصورتي مناسب با کابل به زمين مهار شده باشند تا در صورت وزش باد و يا فشار هاي غير پيش بيني
شده آسيبي نبينند.
 -5-3-10ممانعت از ايجاد آلودگي صوتي براي غرفه سازان مجاور و بازديد کنندگان
-5-3-11ا صول و م ررات راهنمايي و رانندگي در موارد ظرفيت بارگيري ،حمل بار ،سرعت مجازو عدم ايجاد سرو صدا و
آلودگي(روشن نگه داشرن وسيله و بوق زن بي مورد) بايسري رعايت گردد.
 -5-3-12در زمان غرفه سازي محوطه غرفه سازي باي سري با عالئم م شخص مجزا و از ورود افراد مرفرقه به محوطه مح صور
شده و يا منط ه خطر جلوگيري شود.
 -5-3-13براي انبار کردن کليه م صالح ساخرماني ساخت غرفه بايد آنها را روي پالت قرار داد ،به طوري که کامال روي زمين
قرار نگيرند .
 -5-3-14بارگذاري بيش از حد ايمني بر روي هر گونه ا سكلت،دار ب ست ،حفاظ ،نرده ،پو شش هاي موقري ،سرپوش دهانه ها
و گذرگاه ها و نظاير آن مجاز نيست .بار مجاز سازهها بايد مطابق قوانين وم ررات ملي ساخرمان باشد .
 -5-3-15مصالح اضافي وپسماند هاي عمومي ساخت و سازغرفه ها بايد از سالن نمايشگاه خارج شوند.

 -5-4ایمنی كار در ارتفاع

 -5-4-1در فرآيند ايمن سازي عمليات کار در ارتفاع :
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 -5-4-1-1پرهيز از کار در ارتفاع و يا انجام بخشهايي از آن در سطح زمين در شرايطي که اين امكان وجود داشره باشد.
 -5-4-1-2ا سرفاده از رو شها و تجهيزاتي که خطر س وط افراد در حين کار را از بين ببرد ،در صورتيكه الزاماً کار ميباي ست
در ارتفاع انجام گيرد.
 -5-4-1-3ا سرفاده از رو شها و تجهيزاتي که ارتفاع س وط و شدت صدمات نا شي از س وط را کاهش دهد در شرايطي که
امكان از بين بردن خطر س وط وجود نداشره باشد.
 -5-4-2نكات ايمني عمومي هنگام کار در ارتفاع:
 -5-4-2-1هنگام کار در ارتفاع ا سرفاده از کمربندهاي ايمني مخ صوص کار در ارتفاع( هارنس تمام بدن ) مجهز به گيرهها و
ساير وسايل نگهداري ابزار ضروري است.
 -5-4-2-2منط ه ممنوعه عبور بايد با اسرفاده از عالئم هشدار دهنده مشخص گردد و عبور و مرور در آن کنررل شود.
 -5-4-2-3در صورت نياز به عبور يا انجام کار همزمان ،بايد احرياطهاي کامل لحاظ و از تجهيزات حفاظري منا سب ،به ويژه
کاله ايمني ،اسرفاده شود.
 -5-4-2-4در هنگام وقوع بادهاي شديد که سرعت آن بيش از  40-50کيلومرر در ساعت با شد ،کار در ارتفاع در خارج از
سالن ها بايسري تعطيل شود.
 -5-4-2-5در هنگام بارندگي ،هرگونه عمليات با اسرفاده از تجهيزات برقي بويژه جوشكاري برق و همچنين در شرايطي که
سطوح کار در اثر ريزش باران لغزنده ميشود ،ممنوع است.
-5-4-2-6در هنگامي که نور کافي در محيط عمليات وجود نداشتتره باشتتد و يا در شتترايطي که به علت گرد وخاك  ،مه و
....ميزان ديد کافي نباشد بايد عمليات کار در ارتفاع تعطيل گردد.
 -5-4-2-7مجريان عمليات کار در ارتفاع بايسري از سالمري کامل برخوردار و فاقد خصوصيت تر ،از ارتفاع باشند.
 -5-4-2-8بهررين روش ايمن سازي پلكانها ،راهروها ،سطوح شيبدار ،منافذ و محلهاي حفاري و خاك برداري شده و به
عبارتي کليه محلهايي که ارتفاع س وط آنها بيش از  180سانريمرر باشد ،اسرفاده از نردههاي حفاظري است .ارتفاع نردههاي
حفاظري از کف طب ه يا سكوي کار نبايد از  90سانريمرر کمرر و از  110سانريمرر بي شرر با شد .همچنين ارتفاع نرده راه پله
نبايد از  75سانريمرر کمرر و از  85سانريمرر بيشرر باشد.
 -5-4-3ايمني سكوها و سطوح عمليات:
 -5-4-3-1هيچ بخشتتي از جايگاه کار نبايستتري بر روي آجرهاي لق ،لولههاي آب ،دودکش و ستتاير مصتتالح غير مطمئن و
نامناسب قرار گيرد.
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 -5-4-3-2از جايگاه دارب ست نباي سري ا سرفاده شود مگر آنكه ساخت آن باتمام ر سيده و و سايل حفاظري الزم بطور
مناسبي نصب شده باشد.
 -5-4-3-3پهناي جايگاه با در نظر گرفرن نوع کار بايستتري مناستتب باشتتد و در هر بخش آن بايد گذرگاهي به پهناي 60
سانري مرر فارغ از هر مانع ثابت و مصالح انباشره شده فراهم گردد.
 -5-4-3-4جايگاه هر داربست پايهاي بايسري دست کم يك مرر پائينتر از منرهي عليه تيرهاي عمومي قرار گيرد.
 -5-4-3-5تخرهها و الوارهائي که جزئي از جايگاه کار ب شمار ميآيند و يا ب صورت پاخور لبه جايگاه بكار برده مي شوند بايد
داراي شرايط زير باشند:
الف .با درنظر گرفرن فاصله بين تيرهاي تكيه گاه جايگاه ،ضخامت آنها ايمني الزم را تأمين نمايد ،و در هيچ مورد ضخامت از
 5سانري مرر کمرر نباشد.
ب .پهناي آنها دست کم  15سانري مرر باشد.
 -5-4-3-6ايمني نردبان:
اسرفاده از نردبان در موارد زير ممنوع است:
الف .روي داربست يا جايگاه کار در ارتفاع
ب .به عنوان الوار و تخره زيرپايي براي ايجاد جايگاه کار
پ .آغشره بودن سطوح مخرلف نردبان به لكه چربي  ،گريس  ،روغن و ساير مواد لغزنده ديگر
ت .معبر و پل ارتباطي بين دو جايگاه کار در ارتفاع
ج .اسرفاده از نردبان معيوب  ،شكسره  ،پوسيده و ناسالم
چ .تكيه گاه فوقاني ناايمن  ،سست و لغزنده باشد
ح .پايه هاي نردبان بايد بر روي سطوح هموار و همرراز که م اوم و غير لغزنده باشد  ،قرار گيرد.
خ .براي تردد و اسرفاده از نردبان  ،کارگر بايد همواره روبه نردبان بوده و داراي سه ن طه اتكاء باشد و وضعيت
بدن او نبايد از محور ت ارن نردبان خارج گردد.

 -5-4-6حفاظها و تجهيزات پيشگيري از س وط:
 -5-4-6-1کمربند ايمني (:)Safety Belt
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کمربندهاي ايمني از جمله تجهيزات ب سيار مرداول و ساده جهت پي شگيري از س وط به شمار ميروند .منرهي اين لوازم
ايمني به دليل محدود بودن محل اتصال به ناحيه کمر و احرمال وارد آمدن فشارهاي شديد به کمر در انرهاي مسير س وط از
ارتفاع و در نريجه احرمال ايجاد آستتيب به ستترون ف رات ،از جمله تجهيزات پيشتتگيري از س ت وط در ارتفاع کم محستتوب
ميشوند.
 -5-4-6-2حمايل ايمني (:)Safety Harness
حمايلهاي ايمني از جمله تجهيزات پي شگيري از س وط در ارتفاع مح سوب مي شوند که به دليل اينكه ف شارهاي وارده در
حين س وط را عالوه بر کمر به تنه و شانهها و در برخي از انواع به سينه و رانها نيز توزيع ميکنند ،از ايمني باالتري نسبت به
کمربندهاي ايمني برخوردارند و جهت کار در ارتفاع زياد توصتتيه ميشتتوند .حمايلها و کمربندهاي ايمني از طريق يك طناب
مو سوم به طناب نجات ( )Life Lineکه در ق سمت سر آن داراي قالبهاي ضامندار ا ست به ن اط ثابري مر صل مي شوند.
همچنين ت سمههاي قابل ارتجاع ( )Lanyardجهت ايجاد خا صيت ارتجاعي و کاهش اثر شوك نا شي از س وط به بدن و
بعنوان رابط ميان طناب نجات و حمايل يا کمربند ايمني اسرفاده ميشود.

 -5-4-6-3تابلوها و عالئم ايمني:
اين عاليم باي سري به منظور اعالم ه شدار در خ صوص تمهيدات ايمني مربوط به عمليات کار در ارتفاع و خطرات نا شي از
اين عمليات و در محل اجراي آن نصب گردند.
 -5-4-6-4توري هاي ايمني :
در فعاليرهايي که در ارتفاع بيش از  3/5مرر انجام مي شود و در اين شرايط امكان تعبيه سازههاي حفاظري براي جلوگيري از
س وط کارگران وجود ندارد و از طرفي با ا سرفاده از تجهيزاتي مانند کمربند ايمني ،امكان از بين بردن س وط وجود ندارد،
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ا سرفاده از رو شها و تجهيزاتي که ارتفاع س وط و شدت صدمات نا شي از س وط را کاهش دهند در اولويت ايمن سازي قرار
ميگيرد که مرداولررين ابزار مورد اسرفاده در اين شرايط ،تورهاي ايمني ميباشند.
 -5-4-6-5لوازم حفاظت فردي:
مرصديان اجراي عمليات کار در ارتفاع بايسري عالوه بر لوازم حفاظري اخرصاصي جهت فعاليري که در ارتفاع صورت ميگيرد
(بعنوان مثال اسرفاده از شيلد جوشكاري ،دسركش ،آسرين ،گرر و پيش بند چرمي ،ماسك حفاظري در فرآيند جوشكاري)،
مجهز به لبا ،کار ،کفش ايمني ،کاله ايمني و کمربند يا حمايل ايمني باشند.
 -5 -5مقرارت ایمنی ماشين آالت
 -5-5م ررات ايمني ليفرراك:
 -5-5-1هرگز نبايسري فردي را که روي شاخه ليفرراك يا روي پالت ايسراده است ،باال ببريد.
-5-5-2اسرفاده از ليفرراك و اجزاءآن بعنوان نردبان و يا جايگاه کار کارگران اکيدا ممنوع است.
 -5-5-3حمل افراد توسط شاخك هاي ليفرراك يا پالت ممنوع است.
 -5-5-4در فضاهاي بسره که فاقد سيسرم تهويه مناسب است  ،اسرفاده از ليفرراك هاي با موتور احرراقي ممنوع بوده
وبايد از ليفرراك هاي برقي اسرفاده گردد.
 -5-5-5بارهايي که احرمال ريزش ،لغزش و يا سرخوردن آنها وجود دارد  ،بايد بطور اطمينان بخشي مهار و سپس حمل
گردند.
 -5-5-6رانندگان ليفرراك موظفند به هنگام کار از وسايل حفاظت فردي مرناسب با نوع کار اسرفاده نمايند.
 -5-5-7سوار نمودن و انر ال کارگران و ديگر افراد مرفرقه توسط ليفرراك ممنوع است.

 -5-6مدیریت بحران و واكنش در شرایط اضطراری
 -5-6-1مشخصات افراد و مكانهاي سرويس دهنده در شرايط اضطراري بايسري در کليه سالن هاي نمايشگاهي نصب گردد
ن شه شرايطاضطراري که در آن خروجيها ،مناطقامن ،مناطق خطرناك و  ...تهيه گرديده است.
 -5-6-2اطمينان از سالم بودن وسايل و تجهيزات اطالع رساني در شرايط اظطراري از جمله آژير خطر در سالن ها
 -5-6-3درب هاي خروج اضطراري و پله هاي فرار بايسري داراي اعالئم و تابلو ها و مسيرهاي خروجي اضطراري باشند
 -5-6-4کليه درب ها خروج اضطراري در زمان برگزاري نمايشگاه نبايسري قفل بوده و به راحري رو به بيرون باز شوند .

11

دستورالعمل عمومی رعایت ایمنی HSEE

شماره سند PL-WI-86-02 :

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسالمی ایران

-5-6-5درب هاي خروج ا ضطراري بايد فاقد پله با شد و در صورت اخرالف سطح مجهز به رمپ بر ا سا ،ا سرانداردهاي
م ررات ملي ساخرمان باشد.
 -5-6-6حداقل ابعاد درب هاي ورودي سالن ها عرض درب  3مرر با حداکثر بازشو ممكن و ارتفاع  2/20مي باشد.
 -5-6-7هر سالن بايسري حداقل يك رمپ با شيب حداکثر  %5مخصوص معلولين داشره باشد.
 -5-6-8سالن بايد حداقل يك رمپ سواره با حداکثر شيب  %15داشره باشد.
 -5-6-9از تجمع افراد در م ابل درب هاي خروجي سالن و خروج اضطراري جلوگيري بعمل آيد .
 -5-7مجوز شروع كار یا پرميت :
پرميت مجوز شروع کار ايمن از خطرات و حوادث مي با شد که تو سط بازر HSEE ،صادر مي شود .به عبارتي ساده تر
پرميت يك اظهارنامه مكروب بوده که خطرات فعاليت ها را شتتناستتايي کرده و پس از ارزيابي ،اقدامات کنررلي براي آن تهيه
مي گردد اين اقدامات تو سط شخص م سئول صورت مي گيرد و در صورت ايمن بودن ،فعاليت انجام خواهد شد .الزم به ذکر
ا ست اجازه نامه (پرميت) شامل روش يا شيوه فعاليت براي شخص انجام دهنده ني ست بلكه بايد آنها براي انجام فعاليت،
آموزش الزم ديده باشند .لذا هرکدام از پيمانكاران قبل از اجراي فعاليت ،موظف به تهيه پرميت مي باشند.
-1 -5-7مصاديق صدور پرميت :



کار در محوطه هاي سربسره



گودبرداري



کار در ارتفاع بيش از  120سانريمرر



جوشكاري در ارتفاع



انجام کارهاي گرم( جوشكاري ،لحيم کاري و  )...بر روي تانكرها  ،بشكه ها و ديگر ادواتي که قبال حاوي مواد مايع يا
گاز اشرعال زا بوده اند.



پرتونگاري



کارهاي برقي



جوشكاري با برق



برشكاري



جوشكاري فلزات با گاز



روشن نمودن ديگ هاي بخار و کوره هاي مرحرك



اسرفاده از موتورهاي برقي  ،سيمهاي برق با سه شاخه



مسدود نمودن راهها



جابجائي بارهاي سنگين



برچيدن دسرگاهها و ماشين آالت



برپائي داربست
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کار در شب يا اماکن با نور پائين



کار بر روي پسرهاي برق فشار قوي

پيمانكاران مي بايستتت شتتناستتنامه فعاليت شتتامل نام شتترکت ،تعداد افراد و استتامي ،نوع فعاليت هر فرد و مدت زمان
موردنيازجهت انجام فعاليت را ،قبل از اجرا در محل نصب نمايند.
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