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 هاي آب و فاضالب خانه نامه ایمنی تصفیه آئین

  

  قانون کار جمهوري اسالمی ایـران در جلـسه مـورخ   91 و 85به استناد مواد  ماده112نامه مشتمل بر  این آئین

کـار و امـور اجتمـاعی     به تصویب وزیر29/3/1389عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ   شوراي13/02/1389

.است رسیده

:  هدف

فاضـالب بـه منظـور    هـاي آب و   تـصفیه خانـه  تمـامی سازي محـیط کـار    نامه، ایمن هدف از تدوین این آئین      

 85نامه بـه اسـتناد مـاده     مقررات این آئین. باشد میپیشگیري از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی

  .است ایران تدوین گردیدهقانون کار جمهوري اسالمی

  

  تعاریف: فصل اول

طوریکـه  ه بـ شود که در اثر مصرف یا ورود مواد خارجی تغییر کیفیت پیدا نموده آبی گفته میبه:  فاضالب      

.براي مصرف قبلی غیرقابل استفاده باشد

.گردد میتبدیل آب خام به آبی با کیفیت مناسب جهت آشامیدن و مصارف صنعتی اطالقبه:  تصفیه آب      

 مکـان گیرد بطوریکـه ا  بیماریزا صورت میبه منظور حذف و تقلیل شدت آلودگی و عوامل:  بتصفیه فاضال      

.فراهم گردداستفاده مجدد آن براي مصارف مورد نظر

، عوامل بیماریزا حذف یا در حـد  شیمیاییاستفاده از مواد باشد که با قسمتی از فرایند تصفیه می:  ضدعفونی      

.دیاب میقابل قبول تقلیل

بـاالي آب، سـطوح مختلـف را از هرگونـه جـرم و      دستگاهی است که با استفاده از فشار:  دستگاه واترجت      

هـاي گونـاگون و فـشارهاي     متناسب با کاربردهاي مختلف داراي تفنگیواترجت. نماید رسوب گرفتگی پاك می

ــاوت ــیمتف ــرم     م ــدرت ج ــشار، ق ــتن ف ــاال رف ــا ب ــه ب ــد ک ــوب  باش ــري و رس ــی  ب ــزایشزدای ــیآن اف ــد م .یاب

حجم باالیی از محلول یا ذرات جامد از مـایع  توان دستگاهی است که به وسیله آن می:  سفیلتر پردستگاه       

.که مابین دو صفحه نگهدارنده قرار دارد جداسازي یا تصفیه نمودرا تحت فشار با حداقل سطح فیلتري

پیرامون خصوصیات، اطالعات پایه :Material Safety Data Sheet (MSDS) برگه اطالعات ایمنی مواد      

و نقل و چگونگی برخـورد در مـوارد اضـطراري را    ، حملنگه داريزایی مواد، نحوه استفاده ایمن،  پتانسیل آسیب

  .کند شیمیایی فراهم میهاي درباره مواد یا فرآورده

براساس واکنش بین سود و گاز کلر در داخـل یـک   کلر، که ساز گاز سیستم خنثی:  )اسکرابر(ساز  دستگاه خنثی

.شود میمحیط بسته انجام

مخـصوص ضـد نفـوذ گـاز کلـر، ماسـک       کیت ایمنی شامل یک سري تجهیزات از قبیل لبـاس :  کیت ایمنی      

هاي برنجی، کمربند مهـار   کپ، آچار مخصوص، پودر، گوهحفاظتی، دستکش و چکمه ضد اسید، درپوش ایمنی یا

  .باشد هشداردهنده و غیره براي انجام کار ایمن در ارتباط با گاز کلر می واشر، عالئمسوراخ،
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  مقررات عمومی: فصل دوم

خانـه اقـدام نمـوده و     شناسائی و ارزیـابی شـرایط محـیط کـار تـصفیه      ـ کارفرما مکلف است نسبت به1ماده      

.عمل آوردمناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالی به اقدامات کنترلی

دسترسـی آسـان   کلیدهاي قطع جریان و توقف اضطراري تاسیسات باید در محلهـاي مناسـب و بـا   ـ2ماده      

.باشد موجود بوده و توسط عالئم هشداردهنده مشخص شده

.باشـــددار خانـــه بایـــد قفـــل انـــدازي و توقـــف تاسیـــسات تـــصفیه ــــ کلیــــدهاي اصـــلی راه3مـــاده      

.زمـین مـوثر باشـد    داراي سیـستم اتـصال بـه   خانـه بایـد    وسایل و تجهیزات الکتریکی تصفیهتمامیـ 4ماده      

هاي تحت  ها و شلنگ پرتاب و اصابت وسایل و تجهیزات در اطراف ظروف، لوله ـ براي جلوگیري از 5ماده      

.باید پوشش یا حفاظ مناسب نصب گرددفشار

.بندي و یا حفاظ مناسب باشد اسیسات و تجهیزات باید داراي عایقدستگاهها، تهاي داغ  ـ قسمت6ماده      

الکتروموتورهایی که در فضاي بـاز  ـ براي جلوگیري از ریزش نزوالت جوي بر روي تابلوهاي برق و7ماده      

.شودقرار دارند باید پوشش مناسب در نظر گرفته

منظـور جلـوگیري از    خانـه بـه   سایت تـصفیه  در اطراف ـ نصب حصار، عالئم و تابلوهاي هشداردهنده 8ماده      

.خانه الزامی است تصفیهورود افراد متفرقه به محوطه

هاي اولیه متناسب با نوع کار را دیده  آموزش مقررات ایمنی و کمکخانه باید ـ افراد شاغل در تصفیه9ماده      

.باشند

.گردیده و لغزنده نباشدخانه باید همواره تمیز ر تصفیههاي تردد د  و محل هانردبانـ پلکان، 10ماده      

 و آدم روهـا هـا،    متر مـورد اسـتفاده در مخـازن، کانـال    2/2بیش از ي ایستاده با ارتفاع هانردبانـ 11ماده      

.داراي حفاظ کمري باشدها باید حوضچه

. ممنوع استننردبازمان استفاده از ـ حمل وسایل و ابزار با دست در12ماده      

مقاوم  باید در مقابل خوردگیآدم روهاها و  استفاده در مخازن، کانالها، حوضچهي مورد هانردبانـ 13ماده      

.باشند

شـود الزامـی    از مـواد شـیمیایی اسـتفاده مـی    هایی که شوي و دوش اضطراري در محل ـ نصب چشم14ماده      

.است

 نشت مواد شیمیایی و یا سمی بایـد توسـط وسـایل و عالئـم هـشدار دهنـده      ریختن یاـ در صورت15ماده       

.سازي محیط اقدام نمود کارکنان را مطلع نموده و در اسرع وقت نسبت به پاك

 وجـود  آن هـا واکـنش بـین   مکان که امکنار هـ در انبار کردن مواد شیمیایی، چیدن اقالم ناسازگار 16ماده      

.دارد ممنوع است

ها و تجهیـزات بایـد در زمـان توقـف کامـل و       سرویس، نظافت و تنظیم دستگاه،نگه داريـ تعمیر، 17ماده      

. انجام پذیرد آن هامطمئن

ها و تجهیزات باید به روش مطمـئن  نظافت و تنظیم دستگاه، سرویس،نگه داريـ در زمان تعمیر، 18ماده       

.ـرقه به محل مربوطه جلوگیري نموداز ورود افراد متفو عالئم هشـداردهنده
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هـا و    دستگاهنگه داريبرداري، تجهیز، سرویس، تعمیر و اندازي، بهره  امور نصب، راهتمامیانجام ـ19ماده      

.هاي شرکت سازنده و الزامات قانونی صورت پذیرد دستورالعملتجهیزات باید توسط افراد ماهر و با رعایت

 نگه دارينتایج سرویس، تجهیز، ها، ها باید داراي پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ستگاه دتمامیـ 20ماده      

.هاي فنی و ایمنی در آن ثبت گردد و بازرسی

.مشخصات فنی باشدها و تجهیزات مربوطه باید داراي لوح یا برچسب و یا کد  دستگاهتمامیـ 21ماده      

بایستی در محل مناسب و قابل رویت نصب و مـورد اسـتفاده    با هر دستگاهـ دستورالعمل ایمنی کار22ماده      

.قرار گیرد

.خانه ممنوع است ـ تردد و حضور افراد متفرقه در محل تصفیه23ماده      

روهـا   معـابر و پیـاده  زدگـی و لغزنـدگی   زدگی مخازن و تجهیزات و نیز یـخ  ـ براي جلوگیري از یخ24ماده      

.ت مناسب اتخاذ گرددبایستی تمهیدا

کارفرما تعیین و آور محیط کار باید توسط وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار و عوامل زیانـ25ماده      

.در اختیار کارگران قرار گیرد

.از وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار توسط کارگران الزامی استـ استفاده26ماده      

خانـه تعبیـه    مورد نیاز تصفیههاي ات متناسب با نوع کار باید در محلمکانهاي اولیه با ا  کمکـ جعبه27ماده      

.گردد

هـاي پزشـکی   خانه باید مـتناسب با نوع کار به طور منظم تحـت آزمـایش   تصـفیهـ افراد شـاغل در28ماده      

.قرار گیرند

.متناسب با محیط کار باشدرخانه باید داراي نو  بخشهاي تصفیهتمامیـ 29ماده      

  . ولت ممنوع است24از سیستم روشنایی بیش از ـ در مخازن و فضاي بسته استفاده30ماده      

.خانه ممنوع است چراغ قوه داراي بدنه فلزي در تصفیه ـ استفاده از31ماده     

بینی و  خانه پیش تصفیهاي مختلف هسمتوسایل اعالم و اطفاي حریق متناسب با نوع کار باید در قـ32ماده      

.نصب گردد

.خانه باید قابل شستشو باشد تصفیههاي  قسمتتمامیـ 33ماده      

.خانه ممنوع است از سی کیلومتر در ساعت در محوطه تصفیهـ رانندگی با سرعت بیش34ماده      

بایـد عالئـم   خانـه ممنـوع بـوده و    هـاي تـصفیه   هها، کانالها و دریاچـ  شنا کردن در مخازن، حوضچهـ35ماده      

. نصب گرددآن هاممنوعیت شنا در اطراف 

صـدمه  منظـور جلـوگیري از   ها به  و کانالآدم روهاها،  درخت در محدوده مخازن، حوضچهـ کاشت36ماده      

.ها ممنوع است ها و دیواره ریشه درختان به پایه

.اضطراري باشد به وسایل ارتباطی مناسب و آماده به کار براي مواقعخانه باید مجهز تصفیهـ37ماده      

بـرداران    و بهـره نتعمیـر کـارا  کننـدگان،   فروشندگان، عرضهکنندگان،  واردکنندگان، تولیدتمامیـ 38ماده      

.ندباش می ایمنی و حفاظتیتمقررانامه مکلف به رعایت قوانین و  مشمول این آئینها و تجهیزات دستگاه

کارفرمـاي کارگـاه بـوده و در صـورت وقـوع      هبـر عهـد  نامـه   ـ مسئولیت رعایت مقررات این آئـین 39ماده      

  .باشد جبران خسارات می کارفرما به الزامات قانونی، مکلف بههرگونه حادثه به دلیل عدم توجه
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  ضد عفونی: سومفصل

کننـد   که از گـاز کلـر بـراي ضـدعفونی اسـتفاده مـی      ییها خانه سازي در تصفیه ـ نصب دستگاه خنثی40ماده      

.الزامی است

انجـام شـده و   صـورت ایمـن   یکی مناسب و بـه مکانحمل و نقل سیلندرهاي گاز باید توسط وسایل ـ41ماده      

.انداختن و غلطاندن سیلندرها ممنوع است

قـسمتی از  آب و ریخـتن آب بـر روي  قراردادن سیلندر گاز ضد عفونی در داخل حوض یا مخزن ـ42ماده      

.کند ممنوع است آن چکه می

ضدعفونی باید از نظر وزن، ضخامت دیواره، خوردگی، حفره، فرورفتگـی،  ـ سیلندرها و مخازن گاز43ماده      

غیراستاندارد بودن، خراش همواره بر اساس استانداردهاي ملی مورد بازدید قرار گرفته و در صورتبریدگی و

.رخه مصرف خارج و معدوم شوداز چ

ماننـد  هـا  گرفتن سیلندرهاي گـاز کلـر در نزدیکـی اتـر، آمونیـاك بـدون آب، هیـدروکربن       ـ قرار44ماده      

دیگر و نیز سایر گازهاي تحت فـشار  گازهاي سوخت و نفت، گریس معمولی و گازوئیل یا هر ماده قابل اشتعال

.ممنوع باشد

از ضدعفونی باید داراي کالهک محافظ شیر بوده بطوریکه همواره در حـین جابجـا  گـ سیلندرهاي45ماده      

. در جاي خود بسته باشدنگه داريکردن و 

گاز ضدعفونی باید مطابق قوانین و مقررات موجود داراي لوح مشخصات بوده ـ سیلندرها و مخازن46ماده      

 گرددنگه داريیج آن در پرونده مربوطه ثبت وهاي ادواري قرار گرفته و نتا بازرسی و آزمونو تحت

مجاورت شعله آتش، گرما و سرماي شدید، بخار، رطوبت ـ سیلندر محتوي گاز ضد عفونی نباید در47ماده      

.زیاد و نور خورشید باشد

 باد غالب در جهت وزشخانه نباید  سیلندرهاي گاز ضدعفونی در تصفیهنگه داريـ محل استفاده و 48ماده      

.باشد

در زمان نشت از سیلندر وجود حوضچه محتـوي آب آهــک اشـباع    سازي گاز کلر ـ به منظور خنثی49ماده      

. و استـفاده از آن الزامی استنگه داريدر نزدیکترین محل

 مدار قراردادن سیلندرهاي گاز ضدعفونی باید توسط بیش از یـک  سرویس و در ـ بازدید، نظافت، 50ماده      

.انجام گیردنفر

.باید از یکدیگر جدا باشد سیلندرهانگه داري ـ محوطه تزریق گاز و محل 51ماده      

ي دیگر جـدا و فاصـله ایمـن     هاساختمانسیلندرهاي گاز باید از نگه داري ـ محوطه تزریق و محل  52ماده      

.باشد تهداش

.الزامی استشود هایی که از گاز کلر استفاده می خانه  ـ وجود کیت ایمنی در تصفیه53ماده      

ي دیگـر بـوده و داراي تهویـه     هـا سـاختمان مجزا از  ـ دستگاه تولید گاز ازن باید در فضاي ایمن و 54ماده      

 .مناسب باشد
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لحـاظ تشعـشعات و    تزریق آن به جریان آب یـا فاضـالب بایـد از   ـ دستگاه تولید گاز ازن و محل55ماده      

.نشت کامالً ایمن باشد

شود باید عالئـم هـشداري و   از اشعه براي ضدعفونی آب یا فاضالب استفاده میهایی که  ـ در محل56ماده      

.وسایل اعالم میزان اشعه نصب گردد

گردد و یا در فرآیند کار، گاز قابل  مینگه دارينده استفاده و کن ضد عفونیهایی که گاز  ـ در محل57ماده      

.نمودجرقه استفاده شود باید از تاسیسات الکتریکی و تجهیزات ضد انفجار تولید می

نگـه  هشداردهنده صوتی در محوطه تزریق و  ـ نصب وسایل اعالم نشت گاز مجهز به چراغ و عالئم58ماده      

.زامی است سیلندرهاي گاز الداري

بیرون از محل تزریق گـاز   ـ کلیدهاي قطع جریان برق، گاز و سیستم تهویه باید عالوه بر داخل در 59ماده      

. نیز نصب گرددکپسول ها نگه داريو 

.باشدشده و دستگیره آن از نوع اضطراري ـ درب محوطه تزریق گاز باید به بیرون باز60ماده      

،  هـا  کننـده  مخازن، دستگاههاي مولد، تبخیروطه تخلیه، بارگیري، اتصال، جداسازي، جابجایی ـ مح 61ماده      

. متر از محوطه عمومی و افراد متفرقه فاصله داشته باشد25حداقل تجهیزات و تاسیسات گاز کلر باید

الزم جهـت جلـوگیري از    ـ براي خارج نمودن سیستم ضد عفونی از فرایند کار باید اقدامات ایمنـی  62ماده      

.نشت گاز و اشعه صورت گیرد

کلـر در   و محوطه تزریق گازنگه داريهواکش مکنده مقاوم به خوردگی و متناسب با محل  ـ نصب63ماده      

  .دمنده در نزدیکی سقف الزامی است  سانتیمتري از کف و هواکش20ارتفاع 
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  برداري و آزمایشگاه نمونه: فصل چهارم

. عنوان گرددآن هاها باید روي ظـروف  مورد اسـتفاده در آزمایش ـ مشخـصات مواد64ماده      

. شودنگه داري ـ مواد شیمیایی باید از محل مورد استفاده جدا و تحت شرایط ایمن65ماده      

و دور از دسـترس  دار، داراي عالئـم هـشداردهنده    قفلهاي  ـ مواد خطرناك و سمی باید در محفظه 66ماده      

. شودنگه داريافراد متفرقه 

 وجـود  آن هـا سـقوط  مکـان  ـ مواد شـیمیایی مـایع و خطرنـاك بایـد بـه طـوري چیـده شـوند کـه ا          67ماده      

.باشد نداشته

دار و شکسته در آزمایـشگاه ممنـوع بـوده و بایـد ایـن ظـروف        تركاي  ـ استفاده از ظروف شیشه 68ماده       

.ایشگاه خارج و معدوم شودآزمسریعاً از

مایعات از ظروف آزمایشگاهی ممنوع بوده و باید از وسایل مناسب  ـ استفاده از دهان براي مکش 69ماده       

.استفاده شوداین کار

نماید باید زیر هود و بـا تهویـه مناسـب     گاز مضر میسازي و اختالط موادي که تولید بخار و ـ آماده70ماده       

.م گیردانجا

زائد و پـسماندها بـا توجـه بـه     ـ در پایان هر شیفت کار باید محیط آزمایشگاه تمیز گردیده و مواد71ماده       

.صورت مناسب دفع شوده برگه اطالعات ایمنی مواد ب

بـل  شود بایـد مقـاوم و قا   می مواد شیمیایی مصرفآن هاهایی که در  ـ سطوح کار، کف و دیوار اتاق72ماده      

.باشدشور متصل به مجاري فاضالب شستشو بوده و داراي کف

بـرداري آب و فاضـالب    در آزمایشگاه و نمونهـ خوردن و آشامیدن هنگام کار با مواد شیمیایی، کار73ماده      

.ممنوع است

تولید و مصرف لسازي مواد شیمیایی و مح ، محل اختالط و آماده استعمال دخانیات در آزمایشگاهـ74ماده      

.گاز ممنوع است

بـرداري و یـا روش    خانه بایـد بوسـیله شـیرهاي نمونـه     مختلف تصفیههاي برداري در قسمت ـ نمونه75ماده      

.انجام گیردمطمئن دیگري

.سازي ممنوع است مجاري فاضالب قبل از خنثیـ ریختن مواد زائد شیمیایی بر روي هم و به76ماده      

هاي آنالیز شـیمیایی بایـد از بـاب نـشتی و شـرایط محیطـی       مورد استفاده در دستگاهـ سیلندر گاز77دهما      

  .طور مناسب مهار گردده کنترل شده و ب
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  واحدهاي تصفیه: فصل پنجم

تعمیـرات اضـطراري و یـا    صـورت موقـت، انجـام   ه ها براي توقف، انحراف جریان ب خانه ـ در تصفیه78ماده      

.هاي الزم اتخاذ گردد بینی باید تمهیدات و پیشبازدید 

ورودي قطـع گردیـده و یـا از     بایـد جریـان  هسر بستهاي  ها و کانال ـ در هنگام کار در مخازن، لوله79ماده      

.طریق مسیر کنار گذر منتقل شود

.منوع استجت حضور افراد در منطقه عملکرد دستگاه م هنگام کار با دستگاه واتر ـ80ماده      

بایـد از اسـتحکام الزم   خانـه  هـا و سـایر تاسیـسات تـصفیه     ، حوضـچه آدم روهـا ها،   ـ مخازن، کانال 81ماده      

.برخوردار باشد

، این عمل باید با استفاده از وسایل متناسب با سوزاندن رسوبات داخل مخازن ـ در صورت نیاز به 82ماده      

.کار و بصورت ایمن انجام گیرد

. باید جهت جلوگیري از وقوع انفجار ایمن گردد) ذغال فعال ( ن  پودر کربنگه داري ـ محل 83ماده      

اضطراري و سیستم تهویه هاي خروج هایی که در فضاي باز قرار ندارند باید داراي راه خانه تصفیه ـ84ماده      

.موثر باشد

دهنـده نیـرو و مـواد توسـط کلیـد توقـف        ي داراي سیستم انتقـال ها دستگاه ـ پس از قطع عملکرد 85ماده       

.انجام گیردانداز اصلی و به صورت دستی کار مجدد آن بایستی به وسیله کلید راهه شروع باضطراري،

. نفر باشد2برداران باید حداقل  بهرهخانه تعداد  ـ در هر شیفت کاري در تصفیه86ماده      

 سوزاندن آن درمکانناپذیر باشد  خانه اجتناب گازهاي حاصل از فرآیند تصفیه سوزاندنچهن ـ چنا87ماده      

.باشد فاصله داشته، تاسیسات و ابنیه دیگر خانه  تصفیهساختمان متر از 5/7روي زمین باید حداقل 

ه فــضاهاي  اطراف و زیر درپـوش مجـاري فاضـالب و دریچـ    کردن یخ  ـ استفاده از شعله براي آب88ماده      

.گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، ممنوع استبسته که احتمال انتـشار

اي کـه   هر وسیلهمحیطی که گاز یا مایعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از شعله و ـ در89ماده      

.به هر نحوي تولید جرقه کند ممنوع است

گرهـاي   ایمن و حسدار و با استفاده از وسایل ته باید تنها توسط افراد صالحیتورود به فضاي بسـ90ماده      

.گاز فردي صورت پذیرد

حین کار در فضاي بسته، باید با تجهیزات مناسب، میزان گازها و بخارات سـمی  ـ قبل از ورود و در91ماده      

.گردد ادامه کارانجام و گیري شده و در صورت مجاز بودن مبادرت به مضر، اندازهو

.ـ ورود به فضاي بسته قبل از تهویه موثر ممنوع است92ماده      

داراي مجاري خروج و سیستم ـ مخازن و فضاهاي بسته باید براي جلوگیري از تجمع گاز و بخارات93ماده      

.تهویه مناسب باشد

هـا و   دریچـه گازهاي قابـل انفجـار و اشـتعال از   جوشکاري یا کار گرم که احتمال انتشار ـ در هنگام94ماده      

.مربوطه را پوشاندها و مجاري مجاري فاضالب به محیط کار وجود دارد، باید دریچه
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هـا و   زدایـی در مخـازن، حوضـچه     وبسـ سـرویس، بازدیـد و ر  ـ در صورت نیاز به انجام تعمیرات،95ماده      

از تجهیـزات  وسط افراد ماهر داراي گواهینامه غواصی و با اسـتفاده فاضالب باید این کار تها در زیر آب یا کانال

.غواصی مناسب انجام گیرد

هـاي   خانـه  هـا و تلمــبه   ، گودال ها ، چاهک آدم روهایی نظیر  هامکانبراي یهوا دهـ تعبیه وسایل 96ماده      

.مستـغرق که کمبود اکسـیژن وجود دارد در هـنگام کار الزامی استخشک و

به همراه شـیرهاي قطـع   شود وجود وسایل ایمن جهت مهار شعله یی که گاز تولید می هامکانـ در 97ماده      

.اتوماتیک الزم و ضروري است

 آن هـا افـراد در   سـقوط مکاناي باشد که ا مخازن تولید و ذخیره مواد شیمیایی باید به گونهـ درب98ماده      

.دار باشد هاي قفل وجود نداشته و یا داراي دریچه

زمان تعمیر، بازدید، سرویس دار بوده و در غیر از ـ دریچه ورودي مخازن و فضاهاي بسته باید قفل99ماده      

.و نظافت بسته باشد

افتـادن و  اي مهـار گـردد کـه در هنگـام کـار مـانع       مخازن و فضاهاي بسته باید بـه گونـه  ـ دریچه100ماده      

.برگشتن آن شود

ها باید حفاظ و یا پوشش   و دریچهآدم روهاها،  مخازن روباز، حوضچهها، ـ اطراف و یا روي کانال101ماده       

.گرددمناسب نصب

.باشد ـ اطراف دستگاه فیلتر پرس باید داراي حفاظ مناسب102ماده       

.و مخازن الزامی استها  حوضچه یا دستگیره دائمی در دیواره داخلینردبانـ نصب 103ماده      

مخازن تحت فشار باید به نحوي تعبیه گردد که خطر برخورد افراد ـ سیستم و شیرهاي اطمینان104ماده       

.نداشته باشد وجودآن هابا 

فضاهاي بسته باید یک نفر با وسایل ارتباطی مناسب و آماده ها و ـ در هنگام کار در مخازن، کانال105ماده       

.این اماکن براي هماهنگی و نظارت حضور مستمر داشته باشد در بیرون ازبکار

 آدم روهـا ها،  حوضچهـ استفاده از جلیقه نجات براي افرادي که در اطراف و روي کانالها، مخازن،106ماده      

.کنند الزامی است ها کار می و دریچه

هـا   روهـا و دریچـه    هـا، آدم  حوضچهها، مخازن، نار کانالـ وسیله نجات مناسب و مطمئن باید در ک107ماده      

.وجود داشته باشد

. باشد دستگاههاي تنفس مصنوعی قابل حمل باید همواره در دسترس موجودـ وسایل و108ماده      

بـوده و در محـل   ـ دستگاه تشخیص کمبود اکسیژن بایـد بـه چـراغ و آالرم هـشداردهنده مجهـز     109ماده      

.ه تعبیه گرددمربوط

بایستی با توجه به برگه اطالعات ایمنی مواد در ظروف مناسب و ایمن ریخته ـ مواد زائد شیمیایی110ماده      

.طریق مناسب دفع شوده و سپس بشده

رخانه باید داراي برگه اطالعات ایمنی مواد بوده و در اختیا در تصفیهـ مواد شیمیایی مورد استفاده111ماده      

.پذیرد صورتآن هاهاي ذیربط قرار گرفته و تمهیدات الزم براي مقابله با خطرات  قسمت

  .خانه تعبیه گردد قسمتهاي تصفیهتمامیـ براي انجـام کار، باید جایگاه کار ایمن در 112ماده      


