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  اصالح مدارك فني 
  
  

  :خواننده گرامي
ظر كارشناسان برجسته مبادرت    ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از ن               امور نظام فني اجرايي معاونت برنامه     

بـا وجـود تـالش فـراوان، ايـن اثـر            . به تهيه اين نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است                
  .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست مصون از ايرادهايي نظير غلط

  
 صـورت زيـر     نه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را بـه              ، از شما خواننده گرامي صميما     رو  از اين 

  :گزارش فرماييد
  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 . تماس احتمالي ذكر فرماييدنشاني خود را براي -4

  .كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
  .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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 بسمه تعالي

  اولپيشگفتار 
كارگيري مناسب و مستمر آنها در پيشرفت جوامـع،   به ا و آثار اقتصادي ناشي ازامروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استاندارده

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهيه ضـوابط، معيارهـا و                . ناپذير ساخته است    تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب       
 . تخصصي واگذار شده است-استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

ا در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخـش آب از اهميـت                           ب
رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور وزارت نيرو در جهت نيل بـه ايـن هـدف بـا مـشخص                        اي برخوردار بوده و از اين       ويژه

هـاي فنـي نمـوده كـه          ها و زيركميته     تخصصي با عنوان كميته    –اقدام به تشكيل مجامع علمي      هاي اصلي مهندسي آب       نمودن رسته 
  .وظيفه تهيه اين استانداردها را به عهده دارند

  : گردد استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي
 ش عمومي و خصوصي استفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخ −

 استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  −

 ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي و ساخت  هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره −

 ها  برداري و ارزشيابي طرح ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره −

 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري هپرهيز از دوبار −

توجه به اصول و موازين مورد عمل موسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران و سـاير موسـسات معتبـر تهيـه كننـده                           −
 استاندارد 

 در نسخه   استانداردها ابتدا به صورت پيش نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات ارسالي پس از بررسي در كميته تخصصي                  
  .نهايي منظور خواهد شد

اميد است كه كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از مهندسي آب مرتبط مي باشد، با توجهي كـه مبـذول مـي                          
 3-5فرمايند اين پيش نويس را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائـه نظـرات و راهنمـايي هـاي ارزنـده خـود كميتـه فنـي شـماره                                

  .را در تنظيم و تدوين متن ياري و راهنمايي فرمايند) هاي آب و فاضالب خانه برداري و نگهداري از تصفيه بهره(
  
  

                                                                                                                         معاون امور فني
  1382                                                                                                     زمستان                   
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  دومپيشگفتار 
هاي فاضالب شـهري و روسـتايي در سـطح كـشور      خانه آوري و تصفيه هاي جمع برداري از شبكه تسريع در عمليات اجرايي و بهره   

هاي ناشي از آن از محيط زندگي از اقدامات بـسيار مهمـي بـوده كـه در                    ور ارتقاي سطح بهداشت عمومي و دور نمودن آلودگي        منظ  به
طور بسيار ملموسي مـشهود       تواند در آينده به     محيطي آن مي     اجتماعي و زيست   -هاي اخير صورت گرفته و اثرات مثبت اقتصادي           سال
هاي فاضالب با توجه به ماهيت محيط كار همواره در معرض عوامل              خانه  آوري و تصفيه    هاي جمع   بردار شبكه   ليكن كاركنان بهره  . شود

هاي ميكروبي، خفگي ناشي از كمبود اكسيژن         براي مثال خطرات بهداشتي نظير ابتال به هپاتيت و ساير عفونت          . باشند  آميز مي   مخاطره
زها يا بخارات سمي و صدمات فيزيكي كه منجر به نقص عضو و يا              گرفتگي، مسموميت توسط گا     در فضاهاي محدود و محبوس، برق     

هاي فاضالب وجود دارد كه شناسايي اين عوامـل           خانه  آوري و تصفيه    هاي جمع   از دست دادن كارايي نيروي كار است همواره در شبكه         
  .ايدنم ناپذير جلوگيري مي هاي مختلف پيشگيري خطر و كنترل آنها از ايجاد خسارات جبران و روش

با توجه به نقطـه نظـرات دريـافتي از          » هاي فاضالب   خانه  ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه     «در طي دوره استفاده از نشريه       
آوري و    هـاي جمـع     ها در شبكه    ويژه در زمينه انواع مخاطرات و نحوه برخورد با آن           هاي نشريه به    اندركاران، كاستي   برداران و دست    بهره

با توجه به اهميت مبحث فوق، امور . فاضالب مشخص و لذا الزم گرديد كه اين نشريه مورد بازنگري مجدد قرار گيردهاي  خانه تصفيه
ضـوابط ايمنـي و بهداشـتي كاركنـان         « آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كـشور، تهيـه نـشريه                  

ضوابط بهداشـتي و ايمنـي       «275كه درواقع بازنگري و تكميل نشريه       » )ازنگري اول ب(هاي فاضالب     خانه  بردار از شبكه و تصفيه      بهره
جمهور در دسـتور      ريزي و نظارت راهبردي رييس      را با هماهنگي امور نظام فني معاونت برنامه       است  » هاي فاضالب   خانه  پرسنل تصفيه 

ام فني اجرايي كشور به اين معاونت ارسـال نمـود كـه پـس از                كار قرارداد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظ               
نامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيـات محتـرم وزيـران و طبـق نظـام فنـي                    قانون برنامه و بودجه و آيين      23بررسي، براساس ماده    

  .تصويب و ابالغ گرديد)  هيات محترم وزيران20/4/1385 مورخ 33497ت /42339مصوب (اجرايي كشور 
هاي فاضـالب     خانه  اندركاران شبكه و تصفيه     بردار و دست     نشريه دربرگيرنده ضوابط ايمني و بهداشتي براي كليه كاركنان بهره          اين

هـاي پيـشگيرانه و اقـدامات         هاي فاضـالب و ارائـه روش        خانه  آوري و تصفيه    هاي جمع   درخصوص شناسايي مخاطرات مرتبط با شبكه     
هـاي آب و      بـرداري شـركت     تواند مورد اسـتفاده بخـش بهـره          كاهش اين مخاطرات بوده كه مي      منظور  كنترلي، اصالحي و آموزشي به    

  .هاي مرتبط قرار گيرد بردار، مشاوران و ساير ارگان فاضالب، پيمانكاران بهره
بدين وسيله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جديت رييس امور نظام فني جناب آقاي مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و                    
كارشناسان محترم امور نظام فني و نماينده مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كـشور وزارت نيـرو، جنـاب                        

نمايد و از ايزد منـان    و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي ابراهيم نيا آقاي مهندس محمد    
 .باشد بزرگواران را آرزومند ميي اين  توفيق روزافزون همه

  .اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند
 

  معاون نظارت راهبردي  
  1391تابستان   
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  تهيه و كنترل
   موسسه تحقيقات آب:مجري

   آب-تراي مهندسي عمران دك  شركت مهندسين مشاور پژوهاب رضا خيرانديش :مولف اصلي

  :كننده تهيهاعضاي گروه 
  ليسانس مهندسي عمران فوق  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور حسين ابوتراب

   آب-ليسانس مهندسي عمران  فوق  شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  اميررضا احمدي مطلق
   آب-دكتراي مهندسي عمران   شركت مهندسين مشاور پژوهاب  رضا خيرانديش

  :گروه نظارتعضاي ا
   آب-ليسانس مهندسي عمران  فوق  وزارت نيرو  نيا محمد ابراهيم

طــرح تهيــه ضــوابط و معيارهــاي فنــي صــنعت آب   مينا زماني
   وزارت نيرو-كشور

  ليسانس مهندسي شيمي

  دكتراي مهندسي بيوشيمي  دانشگاه صنعتي شريف  الدين شايگان جالل
 ليسانس مهندسي مكانيك قفو  شركت دزون  آبادي مسعود فقيهي حبيب

  ):كميته تخصصي فاضالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور(اعضاي گروه تاييد كننده 
   آب-ليسانس مهندسي عمران  فوق  وزارت نيرو  نيا محمد ابراهيم
  ليسانس مهندسي عمران فوق  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور حسين ابوتراب

   آب-ليسانس مهندسي عمران  فوق  شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  اميررضا احمدي مطلق
   آب-دكتراي مهندسي عمران   شركت مهندسين مشاور پژوهاب  رضا خيرانديش

 -طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور  مينا زماني
  وزارت نيرو

 ليسانس مهندسي شيمي

 سي بيوشيميدكتراي مهند  دانشگاه صنعتي شريف  الدين شايگان جالل

 ليسانس مهندسي مكانيك فوق  شركت دزون  آبادي مسعود فقيهي حبيب

  :اعضاي گروه هدايت و راهبردي پروژه

 رييس گروه امور نظام فني خشايار اسفندياري
 رييس گروه امور نظام فني  فرزانه آقارمضانعلي

 كارشناس منابع آب امور نظام فني  ساناز سرافراز
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

ي از تاسيـسات فاضـالب شـهري، كاركنـان          بـردار   بهـره ي خصوصي در امور     ها  بخشبا توجه به مباحث برون سپاري و مشاركت         
 كـه شناسـايي ايـن عوامـل و     باشند ميي آميز مخاطرهي فاضالب در معرض عوامل ها خانه تصفيه و   آوري  جمعي  ها  شبكه از   بردار  بهره
در اكثر مواقع شناسايي خطـر و       . باشد  مي كاركنان گمارنده اين    كار  بهي  ها  سازماني  ها  مسووليتي مختلف پيشگيري آن جزء      ها  روش
 دسـت انـدركار را تـا حـد          كاركنـان ني و سالمت     جلوگيري كرده و ضريب ايم     ناپذير  جبراني  ها  خسارتي كنترل آن از ايجاد      ها  روش

با اين توضيح داشتن آگاهي كامل، وسايل و ابزار مناسب و رعايت اصول بهداشـتي و ايمنـي در ايـن رابطـه،                       . دهد  ميبااليي افزايش   
  . باشد ميامري ضروري 

سمي و فيزيكي وارد بر فرد در حين كار         اي دراز مدت بسيار كم دقت تر از آمار صدمات ج           ي حرفه ها  بيماريامروزه آمار صدمات و     
ي وارد شـده بـر بينـايي، شـنوايي، مفـصلي، اسـتخوان و سـاير        هـا  آسـيب ي كاري، نظير ها محيطي بيماريزاي ها  جنبهاست و كنترل    

 جلوگيري و كاهش صدمات دراز مدت در حيطه. ي عمراني هرگز قابل شمارش نيستها كارگاهي ناشي از كارهاي معمول در      ها  آسيب
  .  با صدمات جسمي سر و كار دارندتر بيشوظايف بهداشت صنعتي است و كارشناسان ايمني 

 قانون تـامين    88 ماده   چنين  همو  ) 92ماده    و 91ماده   ،85از جمله ماده    (مطابق مفاد موادي از قانون كار جمهوري اسالمي ايران          
 حفظ بهداشت شاغلين و دسـت انـدركاراني كـه در معـرض بـروز                اجتماعي كه در ذيل به آنها اشاره شده است، كارفرمايان موظف به           

  . آنها را فراهم نمايند بايد تمهيدات الزم براي معاينه مستمر هستند بوده و ي ناشي از كارها بيماري
هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فنـي           براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور، رعايت دستورالعمل         «: 85ماده   −

اي و تـامين      هـاي حرفـه     جهت جلوگيري از بيمـاري    (و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي        ) هت تامين حفاظت فني   ج(
  »ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است شود، براي كليه كارگاه تدوين مي) بهداشت كار و كارگر و محيط كار

 اين قـانون مكلفنـد براسـاس مـصوبات شـوراي عـالي       85ع ماده ن كليه واحدهاي موضو  مسووالكارفرمايان و   « 91ماده   −
حفاظت فني براي تامين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات الزم را تهيه و در اختيـار                       

 بهداشـتي   الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفـاظتي و             آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق       
ي هـا  دستورالعملافراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي     . نظارت نمايند 

 .باشند ميمربوطه كارگاه 

ي ها  بيماري اين قانون، شاغليني كه در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز               85كليه واحدهاي موضوع ماده     « 92ماده   −
 توسـط مراكـز     بـار   يـك از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و دست كم سالي                  ناشي  

 . ي الزم بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايندها آزمايشبهداشتي، درماني از آنها معاينه و 

بيمه شـدگاني كـه     . ه محيط كار به عهده كارفرمايان است       قانون تامين اجتماعي انجام خدمات بهداشتي مربوط ب        88ماده   −
 از طرف سازمان بار يكتماس داشته باشند حداقل هر سال .. .در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي، اشعه و

 . ».مات درماني معاينه پزشكي شوندتامين خد

  . آمده است1 هاي بهداشت و ايمني كار در پيوست جود در كشور در زمينههاي مو نامه ها و آيين ها، ضوابط، دستورالعمل فهرست گزارش
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   هدف-

ارائه ضوابط ايمني و بهداشتي براي      ريزي كشور و       سازمان مديريت و برنامه    2751بازنگري نشريه شماره     نشريهتهيه اين    هدف از 
سـت انـدركار بـا فاضـالب در خـصوص شناسـايي              و د  بـردار   بهرهي خصوصي، مهندسان مشاور و كارگران       ها  شركت،  ها  سازمانكليه  

ي پيـشگيرانه و اقـدامات كنترلـي و اصـالحي بـه             ها  روشي فاضالب وارائه    ها  خانه  تصفيه و   آوري  جمعي  ها  شبكهمخاطرات مرتبط با    
 .باشد ميمنظوركاهش اين مخاطرات 

 ،كـار   بهداشـت ي حفاظـت و   هـا   نامـه    آيـين  برابر يا پيمانكاران در   ي كارفرمايان و  ها  مسووليت پيروي ازاين ضوابط رافع      :تذكر مهم 
 نبوده و كارفرمايـان     ،ديدهگر     تدوين كشور مراجع ذيصالح در  شغلي توسط   بهداشت   مستنداتي كه درخصوص ايمني و     وها    دستورالعمل

  .اجرا بگذارند عالوه براين ضوابط تمامي آنهارا به مورد يا پيمانكاران موظف هستند و

   دامنه كاربرد-

 فاضالب شـهري  خانه تصفيه و  آوري  جمعي  ها  شبكهي از   بردار  بهره پيمانكاران   شغلي بهداشت و ايمنيكاربرد اين ضوابط به     دامنه  
 صـدمه بـه تجهيـزات و       ايمنـي محـصول،    ي رفـاه كاركنـان،    ها  برنامهبهداشت همچون    ي ايمني و  ها   جنبه  و به ديگر   شود  ميمحدود  

  .پردازد ميي زيست محيطي نها جنبه
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 5  فيتعار و اصطالحات -اول فصل

 
 

   اصطالحات و تعاريف-فصل اول

  فاضالب -1-1

. نماينـد  مـي  مـايع، فـضوالتي توليـد    صورت به جامد و هم صورت به هم ،ي مختلفها فعاليتزندگي و انجام  فرايند تمام جوامع در  
هـاي مختلـف    صرفي است كه در نتيجـه كـاربري   درواقع همان آب مشود  ميبخش مايع اين فضوالت كه به عنوان فاضالب شناخته          

فاضالب تركيبي از مايع و فضوالتي است كه توسط آب مصرفي از منـاطق               به عبارت ديگر  . شده است  بخشي از فضوالت به آن وارد     
هـاي   فاضـالب تـصفيه نـشده حـاوي ميكروارگـانيزم         . شـود   مـي مسكوني، تجاري، عمومي و صنعتي دفع و به محيط پذيرنده تخليـه             

  . شوند مي يا در برخي از فضوالت صنعتي يافت كنند ميزاي فراواني است كه در دستگاه گوارش انسان زندگي  يماريب

  آوري فاضالب جمعشبكه  -1-2

 آوري جمـع  مناسـب  اي نقطـه كه فاضالب توليدي در مناطق مسكوني، تجاري، عمومي و صنعتي را براي تـصفيه در                را  تاسيساتي  
جـنس بـتن، پالسـتيك       از ي مـدفون و   هـا   لوله فاضالب معموال از     آوري  جمعي  ها  شبكه. نامند  ميضالب   فا آوري  جمع شبكه   نمايد  مي

فاضالب داراي اجزاي مختلفي نظيـر      آوري    جمعي  ها  شبكه.  تشكيل شده است   GRPسفال و   )  و مشابه آن   سي  وي  پي،  اتيلن  پلينظير  (
  . باشند مي ها خانه تلمبههاي آجري، بتني و ريزشي و رو آدمل، ي اصلي، خطوط انتقاها كننده جمعي فرعي، نيمه اصلي، ها شبكه

  هاي فاضالب خانه تصفيه -1-3

زا،   خانه كليه عوامـل بيمـاري       در تصفيه . شود  خانه هدايت مي    نام تصفيه   هاي مناسبي به    آوري به محل يا محل      فاضالب پس از جمع   
تـرين    يابد و پساب با كـم       وليدي تا حد استاندارد كاهش مي     هاي ميكروبي، آلي و معدني فاضالب برحسب نوع مصرف پساب ت            آلودگي

در فرايند پااليش فاضالب مواد جامد و زائدي        . گيرد  مخاطرات زيست محيطي دفع و يا با رعايت موازيني مورد استفاده مجدد قرار مي             
هـاي    ن مواد نيـز پـس از تـصفيه در مكـان           گردد كه بايد اي     شن و ماسه، چربي و مواد شناور و نهايتا لجن توليد مي           ،  ، دانه آشغالنظير  

  . مناسبي دفع گردند

  زا بيماريي ها رگانيزماميكرو  -1-4

ي مبتال به بيماري و يا ناقل آن وارد فاضالب شده           ها  انساني موجود در فاضالب ممكن است توسط        زا  بيماريي  ها  ارگانيزمميكرو
  .ها قارچ و ها انگل، ها ويروس، ها باكتري :ب عبارتند ازي موجود در فاضالزا بيماريي ها ارگانيزمميكرودسته اصلي . باشند

ي گوارشي همچون حصبه و شبه حصبه، اسهال،        ها  بيماري باعث   توانند  مي دنگرد  مي كه از سوي انسان دفع       زا  بيماريي  ها  باكتري
  . وبا و اسهال خوني شوند
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  ايمني -1-5

 قابل تمال خطر و آسيب به اشخاص يا خسارت مادي به ميزان      حالتي كه در آن اح    « عبارت است از     8402ISOايمني در استاندارد    
  .»اي محدود شده باشد مالحظه

  حادثه -1-6

بررسـي وضـعيت حـوادث    . گـردد  مـي اي كه باعث مرگ، جراحت، آسيب يا خسارت ديگري  حادثه عبارت است از رويداد ناخواسته 
 نـوع  19 بـه  هـا  كارگـاه ن تامين اجتماعي حوادث رويداده در      براساس آمار ساالنه سازما   . باشد  ميكاري طبق قانون برعهده وزارت كار       

، داخـل   هـا   دستگاهسقوط اشيا، سقوط از ارتفاع و لغزش، ضربه خوردگي، گيركردن داخل و بين              :  كه عبارتند از   گردد  ميمختلف تقسيم   
ي از مـواد سـوزنده، انفجـار و    شدن اجسام در چشم، داخل شدن اجسام در بدن، حوادث ناشي از جابجايي اشيا، سوختگي، حوادث ناشـ        

 تصادف با اجسام مختلف و سوانح و حوادث ناشي از ابـزار             ،سوزي، ريزش و ماندن زير آوار، تصادف با وسيله نقليه، بريدگي اعضا            آتش
  .ماشيني، حوادث ناشي از ابزار دستي، برق گرفتگي و ساير موارد نظير آن

  خطر -1-7

  .باشدبه انسان آنها  تركيبي از يا سيل آسيب رساني به شكل بيماري يا آسيب وموقعيت ياعملي كه داراي پتان،هرگونه منبع

  مخاطره -1-8

  .مخاطره احتمال وقوع يك رويداد خطرناك مشخص و تبعات آن است

  رويداد -1-9

  .دويا مرگ ش) بدون توجه به شدت( مرتبط باكاركه منجربه آسيب يا بيماري) وقايعي(واقعه 

  مميزي -1-10

 شـده مطابقـت     ريـزي   برنامـه  و نتايج مربوطه را بـا روال         ها  فعاليتمندي است كه     ي مستقل و نظام   مميزي يا بازرسي شامل بررس    
  .  و براي دستيابي به اهداف مناسب هستندشوند مي به طور موثر اجرا ها فعاليت كه اين كند ميمشخص   ودهد مي

 در  كاركنـان  سطوح مختلف عملكرد     ها  بازرسي. رود  ميشمار   ين عوامل كاهش و بازدارنده وقوع حوادث به       تر  مهمبازرسي ايمني از    
ي ايمني بر حسب    ها  بازرسي. نمايد  ميگيري كننده را در مقابل حادثه مشخص         مواقع اضطراري، نقاط پرحادثه و تجهيزات ايمني پيش       

سي مستمر و بازرسي ويژه كه      ، بازرسي بدون خبر، بازر    اي  دورهبه عنوان مثال بازرسي     . شود  مي بندي  طبقهنوع، زمان و عاملين بازرسي      
  . باشند مي، از اين انواع يابد ميدر صورت افزايش حوادث انجام آن ضرورت 
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  بهداشت شغلي -1-11

 پيمانكار، ميهمان و هر شخص حاضر       كاركنانبهداشت شغلي شامل شرايط و عواملي است كه سالمتي كاركنان، كارگران موقت،             
  .دهد ميدر محيط كار را تحت تاثير قرار 

 





 

 
 

  2فصل 2

سيستم مديريت ايمني و بهداشت 
  شغلي





 11  يشغل بهداشت و يايمن مديريت سيستم -دوم فصل

 
 

   سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي-فصل دوم

  كليات -2-1

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي، سيستمي است كه توسط آن، سازمان عملكرد ايمني و بهداشت شـغلي كاركنـان خـود را از                        
تواند سـازمان     چنين مي   اين سيستم هم  . بخشد   تحت كنترل درآوردن آنها، بهبود مي      هاي ايمني و بهداشت شغلي و       طريق شناسايي ريسك  

توانـد    سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مـي       . گذار نظير وزارت كار ياري نمايد      هاي قانون   را در برآورده كردن الزامات قانوني سازمان      
 در 18001OHSAS1. جر به كاهش حـوادث و افـزايش كـارايي شـود    تري روي عمليات سازمان اعمال نموده و در نتيجه من         كنترل بيش 

كننده الزاماتي است كه يك سيستم مديريتي ايمني و بهداشت شغلي يك سازمان بايد داشـته باشـد تـا بـا رعايـت آن الزامـات                             واقع بيان 
 18001OHSAS داشته باشيم كـه      بايد توجه . هاي ايمني و بهداشت شغلي حركت نمايد        سازمان بتواند در جهت كنترل خطرات و ريسك       

. دهـد   سيستم مـديريتي را نيـز ارائـه نمـي     يكخود بيانگر معيار عملكرد ايمني و بهداشت شغلي نيست و كليه جزييات الزم براي طراحي             
18001OHSASپردازد و نه ايمني محصول و خدمات  تنها به موضوع ايمني و بهداشت شغلي نيروي انساني مي.  

 معـروف  PDCAريزي، اجرا، بررسي و اقدام اصالحي تدوين شده است كه به چرخه   مبناي روش معروف به طرح    اين استاندارد بر    
  :توان به اختصار به شرح زير معرفي نمود  را ميPDCA. است

  .ايجاد اهداف كالن و فرآيندهاي مرتبط با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي: 2ريزي طرح −
  استقرار فرآيندها: 3اجرا −
گيري فرآيندهاي مرتبط با خط مشي ايمني و بهداشت شـغلي، اهـداف كـالن، الزامـات قـانوني و                      ايش و اندازه  پ: 4بررسي −

  گزارش نتايج
 .انجام اقدامات به منظور بهبود مستمر در عملكرد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي: 5اقدام اصالحي −

 .ست آمده ا2عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي در پيوست 
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   شناسايي مخاطرات و اقدامات پيشگيرانه، كنترلي و اصالحي-فصل سوم 

  مخاطرات فيزيكي -3-1

و ابـتال بـه   ي فاضـالب بـه مراتـب بـيش ازحـد تـصور اسـت و معمـوال حـوادث          ها خانه تصفيهي از شبكه و  بردار  بهرهطرات  اخم
آمارهـاي جهـاني حـاكي از آن اسـت كـه خطـرات شـغلي در                 . شـود   مـي ي ناشي از كار در اين تاسيسات در جامعه مطرح ن          ها  بيماري
آالت سر و كار دارند و معموال بيمه كارگران و          يي است كه با ماشين    ها  كارگاهي از تاسيسات فاضالب بيش از دو برابر كار در           بردار  بهره
هاي فاضالب بايد جزو مشاغل سخت در         خانه   لذا كار در شبكه و تصفيه      ،ها است   كارگاهنيز به مراتب بيش از كارگران اين        ان  بردار  بهره

  . نظر گرفته شود
  : ي فاضالب با آنها مواجه هستند عبارتند ازها خانه تصفيه و ها خانه تلمبه آوري، جمعان شبكه بردار بهرهطراتي كه اخم

  مخاطرات برقي - 1-1- 3
نگهـداري و تعميـر ايـن       .  فاضالب از برق به عنوان اولين منبع تامين انـرژي اسـتفاده مـي نماينـد                خانه  تصفيههيزات در   اغلب تج 

كـه تمهيـدات      مگـر ايـن    .دهـد   ميتجهيزات همواره شخص را در معرض خطر و صدمات از جمله شوك الكتريكي يا حتي مرگ قرار                  
  .ايمني دقيق در نظر گرفته شود

  :باشد ميي براي كاهش خطرات ناشي از تجهيزات الكتريكي در هريك از شرايط زير الزامي  ايمنمسايلرعايت 
 كار در مجاورت تاسيسات و تجهيزات الكتريكي −

 هاي زيرزميني حفاري زمين در مجاورت كابل −

 كار در مجاورت خطوط هوايي −

 استفاده از تجهيزات برقي در كار −

  برقي آالت و تاسيسات كار برروي تجهيزات و ماشين −

 تعمير تجهيزات برقي −

 هاي قابل انفجار وجود تاسيسات الكتريكي در محيط −

  :ي اصلي برقي عبارتند ازها آسيبانواع 
 شوك الكتريكي −

 ي الكتريكيها سوختگي −

 از دست دادن كنترل عضالت  −

 ي حرارتي ها سوختگي −

 سوزي و انفجار آتش −

   شوك الكتريكي-الف

 .ي الكتريكي بين مغز و عضالت را مختل سـازد         ها  سيگنال سبب توليد جرياني شود كه       ندتوا  ميولت بين دو قسمت بدن       50ولتاژ
  : آثار اين شوك به شرح زير است
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  قطع جريان طبيعي خون −
  جلوگيري از تنفس انسان −
 ايجاد اسپاسم عضالني −

  .ن برق بستگي دارد رطوبت بدن انسان و طول مدت برقراري جريا،بدن ي درگيرها بخش به مقدار ولتاژ، عاليمشدت اين 

  هاي الكتريكي  سوختگي-ب

ي هـا   سوختگيممكن است به    امر  اين  . سوزاند  ميهاي در مسير جريان را       ، بافت كند  مي يك جريان از بدن انسان عبور        كه  هنگامي
 ولـي   شـود   مـي  تـر   شبـي  ها  سوختگيبا افزايش ولتاژ،    . عميقي كه به جراحي نياز داشته باشد و يا از كار افتادن دائمي عضو منجر شود               

  .آيد پيش ميجريان در كسري از ثانيه احتمال وقوع آن در صورت برقراري 

  ل عضالتاز دست دادن كنتر -ج

 قـدرت كـافي بـراي       توانـد   مي كه   شوند  مي، اغلب با اسپاسم دردناك عضالني روبرو        گردند  مياشخاصي كه دچار شوك الكتريكي      
 از شوك الكتريكـي     تواند  ميست كه انسان ن    ا  از دست دادن كنترل عضالت به معني آن        . و مفاصل را داشته باشد     ها  استخوانشكستن  
، در آن كنـد  مـي  سقوط كرده و يا اگـر در نزديكـي تجهيـزات دوار كـار      ،ممكن است شخص در صورت كار كردن در ارتفاع        . فرار كند 

  .گرفتار شود

  ي حرارتيها  سوختگي-د

. شـوند   مـي  كاركرد، نگهداري نا صحيح و جريان اتصال كوتاه روبرو باشـند، خيلـي داغ                تجهيزات الكتريكي كه با اضافه بار، نقص      
شخص در صورت نزديك شدن به اين تجهيزات و يا تمـاس بـا              . شوند  ميبرخي از تجهيزات الكتريكي در حال كاركرد عادي نيز داغ           

  .گردد ميآنها دچار سوختگي حرارتي 

  سوزي و انفجار  آتش- ه

 منشاء ايجاد جرقه بـراي      تواند  ميآميزي و يافضاي نگهداري مواد شيميايي        ه در محيط مستعد همانند فضاي رنگ      تيوجود الكتريس 
  . و انفجار باشدسوزي آتشبروز 

  هاي كاهش خطرات راه -1-1- 1- 3

 :باشد مي هاي كاهش خطرات برقي به شرح زير  راه

 .بايد رعايت شودگيري تجهيزات كار بهو در انتخاب مربوط استانداردهاي  −

 .تنها تجهيزاتي كه براي شرايط محيطي مناسب باشند بايد انتخاب شوند −

 .تجهيزات الكتريكي بايد در شرايط ايمن نگهداري شوند −

بايـد  يك كليد قابل دسترسي و ديد در مجاورت هر تجهيز الكتريكـي جهـت امكـان قطـع سـريع در مواقـع اضـطراري                           −
 .بيني شود پيش
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 .ها استفاده شود ي قابل انعطاف جهت جلوگيري از جدا شدن سر سيمها كابلي از گلند براي نگهداري محكم انتها −

 .ي آسيب ديده بايد سريعا جايگزين شوندها كابل −

 .كارگيري نوار چسب برق پرهيز شود هاي مناسب استفاده شود و از به ها تنها بايد از مفصل براي اتصال كابل −

 . قابل قبول كاهش يابدبراي انجام هر كار مورد نظر، ولتاژ بايد تا حد −

هاي زيرزميني    خصوص كابل   كشي به   هاي به روز شده مسيرهاي كابل       در زمان حفاري زمين، استفاده و مطالعه دقيق نقشه         −
  .گيري از راهنما و تجهيزات مناسب براي حفاري الزامي است چنين بهره و هم

  . ها را داشته باشند كشي ات برقي و سيم مجاز و واجد شرايط، بايد اجازه كار و تعمير تجهيزكاركنانتنها  −
 . متمايز شودمحل استقرار تجهيزات برقي در حال تعمير  ،بايد با نصب برچسب و عاليم هشداردهنده و نصب قفل −

كه داليل كافي براي قطع بـرق وجـود           همواره بايد فرض شود كه تجهيزات و خطوط برق رساني داراي برق هستند مگر اين               −
 . شود عالوه اتصال به زمين اين تجهيزات نيز بايد انجام شده باشد در غير اين صورت سيستم برقدار تلقي مي به. داشته باشد

 . هاي فلزي يا متر فلزي براي كار در محدوده تجهيزات برقي ممنوع است استفاده از نردبان −

 . استفاده شوددار  عنوان گروه كاري در تعمير و بازرسي تجهيزات برق  نفر به2همواره بايد از  −

 . هاي الستيكي هنگام كار در ولتاژهاي باال استفاده شود از دستكش −

 قـانون كـار جمهـوري اسـالمي        85هاي آب و فاضالب از ماده         خانه  نامه ايمني تصفيه    آيين 30به استناد ماده     −
 .  ولت ممنوع است24ايران در مخازن و فضاهاي بسته استفاده از سيستم روشنايي بيش از 

هـا    همچنين از تخليه بودن بار خـازن      از شروع كار در خطوط با باس بارهاي باولتاژهاي باالبايد از بي برق بودن آنها                قبل   −
 . اطمينان داشت

 . جهت آزمايش بي برق بودن مدارها هرگز نبايد از دست يا سايراعضاي بدن استفاده شود −

زي در زمان كار با تجهيزات برقي و سيم كـشي از بـروز بـرق             ها، اشياي فل    ها، زهكش   با اجتناب از تماس بدن با آب، لوله        −
 . گرفتگي جلوگيري شود

 . برداري از نقطه نظر ايمني استفاده نشود هرگز وسايل برقي غير قابل بهره −

 . هاي مناسب عايق شود چنانچه مدارهاي برقدار در محل نزديك به فرد قرار داشته باشد بايد حتما با پوشش −

 . ه با رويه فلزي استفاده نشودهرگز از چراغ قو −

) نظير انگشتر، گردن بند و غيره     (هنگام كار با تجهيزات برقي و يا نزديك بودن به مدارهاي برقي بايد جواهر آالت فلزي                  −
 . را از بدن خارج نمود

 . كليه وسايل برقي بايد عايق و يا به زمين اتصال داشته باشند −

 .  برقي از زيرانداز الستيكي استفاده شودهاي هنگام كار در مراكز كنترل و پانل −

 .ي كنترل بايد تميز نگهداشته شودها جعبه و ،همواره موتورهاي برقي، كليدها −

براي جلوگيري از ريزش نزوالت جدي بر روي تابلوهاي برق و الكتروموتورهايي كه در فضاي باز قرار دارند بايد پوشـش                      −
  .مناسب در نظر گرفته شود
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  مخاطرات مكانيكي - 1-2- 3
 ناشي بردار بهره كه اكثر حوادث مكانيكي از غفلت دهد ميتحقيقات نشان   . باشد  ميشناخت مخاطرات مكانيكي بسيار حائز اهميت       

 كـاركرد دسـتگاه،   دستورالعمل در زمان، عدم مطالعه جويي صرفهي ميان بر جهت ها روشگيري  كار  بهاين ممكن است در اثر      . شود  مي
 بعضي از مخاطرات مكـانيكي بـه   .ي ايمني و يا عدم نگهداري درست تجهيزات باشد   ها  دستورالعمليري  گكار  بهكمبود اطالعات، عدم    

  :قرار زير است

  تجهيزات دوار -2-1- 1- 3

، هـا   همزن،  ها  پمپالكتروموتورها،  . شود  ميي تصفيه استفاده    فرآيندهاي فاضالب از تجهيزات دوار متعددي براي        ها  خانه  تصفيهدر  
كـار بـا    . باشـند   مـي  و تجهيزات آبگيري لجن از نوع سـانتريفوژ از انـواع ايـن تجهيـزات                 ها  دمندهورها و   ي هوادهي، كمپرس  ها  توربين

رعايـت نكـات    ولي در هر حال     . باشد  ميي ايمني   ها  دستورالعملتجهيزات دوار نيازمند اطالع كامل از نحوه كاركرد دستگاه و شناخت            
  :ايمني ذيل الزامي است

 .د در بين دستگاه، دو قطعه متحرك، يك قطعه متحرك و يك قطعه ثابت قرار گيردهرگز هيچ بخشي از بدن نباي −

 .هاي گشاد و آويزان كه امكان گير كردن در بين قطعات متحرك تجهيزات را دارد استفاده نگردد هرگز از لباس −

 . تجهيزات دوار بايد مجهز به پوشش حفاظتي باشند،جهت جلوگيري از بروز خطر −

ضـمنا بـراي    .  انجام تعميرات و يا اقدامات پيشگيرانه، از بي بـرق بـودن دسـتگاه اطمينـان حاصـل شـود                    قبل از اقدام به    −
 .برداران، كليد تابلو بايد در اختيار شخص تعمير كار باشد جلوگيري از برقدار نمودن ناگهاني دستگاه توسط ساير بهره

 .جاي خود نصب گردد، تا از بروز حادثه جلوگيري شودهاي مربوط به دستگاه بايد مجددا در سر  در پايان عمليات حفاظ −

 .سزايي دارد آالت و محيط اطراف آن در حفظ ايمني كاربران تاثير به تميز كردن مرتب ماشين −

  هاي حرارتي سيستم -2-2- 1- 3

ي هـا   هاضـم  تامين درجـه حـرارت الزم در         چنين  هم و   ها  سالني حرارتي براي گرمايش     ها  سيستمي فاضالب از    ها  خانه  تصفيهدر  
  .شود ميي سوزاندن لجن استفاده ها  كوره وهوازي بي

درجه حرارت محيط، تابش اشعه حرارتي، افزايش رطوبت و امكان تماس مستقيم با قطعات داغ، كار در مجـاورت                     افزايش دليل  به
  . مخاطره آميز باشدتواند مياين تجهيزات 

 حـرارت اضـافي را     شود  ميد باعث افزايش درجه حرارت پوست       بدن انسان با برقراري جريان خون به سمت پوست كه به نوبه خو            
ي  بـراي جريـان بـه سـمت پوسـت و دفـع             تر  كمها، خون    گيري ماهيچه كار  بهي فيزيكي و    ها  فعاليتدر صورت انجام    . دفع مي نمايد  

 .حرارت بدن وجود خواهد داشت

افـزايش دمـاي    . باشـد   ميين بودن رطوبت محيط     ي ديگر براي حفظ دماي دروني بدن است كه مستلزم پاي          ها  روشتعرق يكي از    
 داشـته   دنبـال   به مخاطرات بعدي را     تواند  مي كاهش تمركز كارگر بر روي كار شده كه خود           چنين  همبدن سبب افزايش ضربان قلب و       

  : سبب كاهش اين مخاطرات گرددتواند ميتمهيدات ذيل  .باشد
 طوبت محيط تهويه مناسب فضاهاي داخلي جهت كاهش درجه حرارت و ر −



 19  ياصالح و يكنترل رانه،يشگيپ اقدامات و مخاطرات ييشناسا - سوم فصل

 
 

 استفاده از سپرهاي حفاظتي جهت انحراف اشعه حرارتي −

هاي حرارتي به منظـور كـاهش تبـادل حرارتـي بـامحيط و                 حرارتي مناسب بر روي تجهيزات و لوله       هاي  عايقاستفاده از    −
 برطرف نمودن امكان تماس با سطوح داغ

  هاي تحت فشار سيستم -2-3- 1- 3

 خود خطرنـاك    خودي  بهاگرچه هوا و آب تحت فشار         . آميز باشد   بالقوه مخاطره  ندتوا  ميي تحت فشار    ها  سيستموجود هرسيالي در    
  . با خطر همراه باشدتواند مينيستند ولي استفاده نابجا و ناصحيح از آن 

  : ضروري استها حداقل عنوان بهدر هر حال رعايت نكات ذيل 
 . حصول اطمينان از تخليه سيال اقدام شودهرگز نبايد نسبت به جدا نمودن يك شيلنگ از سيستم تحت فشار قبل از −

 .هاي تحت فشار استفاده نشود هاي آسيب ديده براي سيستم هرگز از شيلنگ −

 .از گرفتن شيلنگ حاوي سيال تحت فشار به سوي همكاران خودداري گردد −

كـه از هـواي فـشرده     در صـورتي . هايي از بدن و يا لباس كار استفاده نشود هرگز از هواي فشرده براي تميز نمودن بخش   −
 . بار باشد2شود، فشار آن بايد حداكثر  اند استفاده مي آالتي كه اوراق شده براي تميز كردن اجزاي ماشين

  هاي جابجايي و انتقال سيستم -2-4- 1- 3

، تـسمه   هـا    جرثقيل .شود  ميي متعددي جهت جابجايي و انتقال مواد و تجهيزات استفاده           ها  سيستمي فاضالب از    ها  خانه  تصفيهدر  
  .آميز باشد  مخاطرهتواند ميگيري صحيح اين تجهيزات كار بهعدم  .اند جملهي حلزوني از آن ها نقاله و ها قالهن

  :ازمخاطرات مرتبط با اين تجهيزات عبارتند 
 ها  خطر سقوط مواد از جرثقيل و يا نقاله −

 بردار در قطعات متحرك دستگاه  خطر گرفتار شدن اجزاي بدن بهره −

  ها  جرثقيل-الف

مواد و تجهيزاتي كه بايد به كمك جرثقيل نوع و وزن  بايد از بردار بهره. باشند  مي ها  جرثقيلفقط افراد آموزش ديده مجاز به كار با         
  . آگاهي كامل داشته باشد،انتقال دهد
 .هرگز نبايد باري بيش از ظرفيت اسمي جرثقيل جابجا شود −

 .يد نسبت به بازرسي ظاهري تجهيزات اقدام نمايدبردار با اندازي جرثقيل، بهره قبل از هر بار راه −

 .زنجير و سيم بكسل نبايد داراي پيچ خوردگي باشند و يا دور بار بپيچند −

 .هاي مخصوص با شكل و قدرت مناسب به قالب جرثقيل متصل شود بار بايد توسط تسمه −

چنـين نحـوه      هـم . متر جابجايي كنترل شود     نتياتصال بار به جرثقيل بايد كامال ايمن بوده و تعادل بار پس از تنها چند سا                −
 .نحوي باشد كه از چرخش بار جلوگيري شود اتصال بايد به

 .اندازي بايد دقت شود مانعي در مسير حركت جرثقيل وجود نداشته باشد قبل از راه −
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 .ين بردن بار اكيدا خودداري شودبردار روي بار و يا قالب جرثقيل قرار دارد، بايد از عمل جابجايي و باال و پاي كه بهره مادامي −

 .صورت معلق است، محل كار خود را ترك نمايد بردار به هيچ وجه نبايد در حالتي كه بار به بهره −

 .نحو ذيل مورد ارزيابي قرار گيرد بار، به اي، حداقل ماهي يك هاي دوره عملكرد جرثقيل بايد در بازرسي −

هـاي الكتريكـي بايـد        ن كاركرد ترمزها و كليدهاي حدي و بخش       چني  حركت طولي، عرضي و ارتفاعي جرثقيل و هم        −
 .بازرسي شود

ها بايد مورد بازديد ظاهري قرار گيرد و در صورت هرگونه آسيب ظـاهري نـسبت بـه                    ها و بست    زنجير، سيم بكسل، گيره    −
 .تعويض آنها اقدام شود

  ي حلزونيها نقالهتسمه نقاله و  -ب

انـدازي دوبـاره      نحوي باشد كه راه     كليد قطع اضطراري بايد به    . ليد قطع اضطراري باشد   نقاله بايد مجهز به كليد محلي و ك        −
 .آن مستلزم تنظيم مجدد باشد

 .نقاله بايد داراي حفاظ مناسب جهت ممانعت از سقوط بار باشد −

ويـژه    بـه هاي متحرك دسـتگاه       هاي حلزوني بايد مجهز به حفاظ و پوشش جهت جلوگيري از تماس اپراتور با بخش                نقاله −
 .ها باشد مارپيچ

 .ها بايد همراه با يك هشدار صوتي باشد روشن شدن نقاله −

 مخاطرات فيزيكيساير  - 1-3- 3

 طبيعـي و يـا در   صـورت  بـه اين عوامل ممكن است . باشند مي... و ساير مخاطرات مهم فيزيكي، شامل گرما، سرما، صدا و تششع    
ن عوامل بايد نخست اين عوامل را شناسايي نمود و سپس شـرايط كـاري را                براي حفاظت كارگران در قبال اي     . محيط كار ايجاد شوند   

 .ي تغيير داد كه از بروز آسيب جلوگيري شودنحو به

   سرما-الف

  :نحو زير عمل نمود به توان ميبراي مقابله با پديده سرما .  مخاطره آميز باشدتواند ميين تاثير سرما، سرمازدگي است كه تر مهم
  تر روز عات گرمكار ترجيحا در سا −
 استفاده از پوشش مناسب −

 پرهيز از خيس شدن و يا تعرق زياد −

 هاي مرطوب شده تعويض سريع لباس −

 هاي طوالني صورت ساكن در زمان پرهيز از توقف به −

 صدور مجوز استراحت مقطعي براي كارگران در فضاي گرم در حين كار  −

 ري از وزش باد هاي مناسب جهت جلوگي در صورت امكان، استفاده از حفاظ −

 اي داغ فاقد كافئين براي كارگرانه تامين نوشيدني −
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   گرما-ب

 سيستم گرمايش، كار در فـضاهاي  موتورخانه طبيعي در فصل تابستان و يا در صورت كار در مجاورت صورت به توانند  ميكارگران  
براي  .باشد  ميسوز شدن و گرمازدگي      شامل عرق آثار گرما    .محدود و يا هنگام انجام عمليات جوشكاري و برشكاري دچار آسيب شوند           

  : زير عمل نمودصورت به توان ميمقابله با پديده گرما 
 استفاده از تهويه مناسب فضا −

 انجام كار در خالل ساعات اوليه صبح و ساعات آخر شب −

 تقسيم كارهاي سنگين بين كارگران −

  خالل كاربيني زمان استراحت مقطعي مناسب در فضاهاي تهويه شده در پيش −

 استفاده از مايعات جهت جبران آب از دست رفته بدن −

 صورت ناگهاني پرهيز از شروع كار در فضاي گرم به −

 هاي روشن استفاده از لباس −

   صدا-ج

در چنـين  . خانه فاضالب به طور متناوب و يا پيوسته توليد كننده آلودگي صوتي هستند بعضي از تاسيسات و تجهيزات تصفيه    
بردار با آگاهي از آن بايد از تمهيدات حفاظتي نظير دستگاه حفاظت كننده شنوايي به منظور كـاهش صـدا در حـد                        شرايطي بهره 

به طور كلي اگر قرار باشد كه براي تكلم از صداي بلند استفاده شود و يا نتـوان بـا تـون عـادي صـدا                          . قابل قبول استفاده نمايد   
طور طوالني و منظم در معـرض صـداي غيرمتعـارف             به.  صدا غيرعادي است   صحبت ديگران را شنيد در اين صورت مقدار سر و         

قرار گرفتن موجب صدمه به قدرت شنوايي و عدم شنوايي صداهاي مورد نياز نظير سخنراني و يا عاليم خطـر در صـورت بـروز                         
 . گردد حوادث مي

  :ت زير اسشرح بهآثار مخرب صداي زياد  −
در اين حالت شنوايي . ن است چند دقيقه، ساعت و يا روز طول بكشداين آسيب ممك: آسيب كوتاه مدت شنوايي •

 .گردد معمول شخص پس از مدتي باز مي

صورت تدريجي در اثر مجاورت در فضاهاي پر سر و صدا در يك دوره طوالني  اين آسيب به: آسيب دائمي شنوايي •
 .آيد مدت پديد مي

هاي   عصبي و افزايش فشار خون شده كه خود باعث ناراحتيتواند سبب خستگي، ايجاد حالت صدا مي: ها ساير آسيب •
 .قلبي خواهد شد

در اين مقياس با هر بار افزايش واحد صدا به ميزان سه دسي . شود شدت صدا توسط واحد دسي بل اندازه گيري مي •
بل  دسي 90 دسي بل دو برابر شدت صداي 93به عبارت ديگر شدت صداي . شود بل، مقدار صدا دو برابر مي

 . آورده شده است)1-3(بل در جدول  شدت صداهاي معمول بر حسب دسي. باشد مي
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 ]16 [شدت صداهاي معمول بر حسب دسي بل -1-3جدول 

  بل سطح دسي  صدا
  25   متري5/1نجوا در فاصله 

  40  دفتر آرام
  60  مكالمه

  80  دستگاه چاپ
  90  ترافيك شديد 

  110  دستگاه چكش برقي 
  140  صداي شليك تفنگ 

  
  راهكارهاي مقابله با صداي زياد −

 كنند تر مي اتي كه توليد صداي كمجايگزيني تجهيزات پر سر و صدا با تجهيز •

 هاي عايق صوتي براي تجهيزات با صداي فراوان استفاده از حفاظ •

 استفاده از سياست چرخشي كارگراني كه در معرض صداي بلند قرار دارند •

  در صورت امكانزيادبا صداي دور كردن كارگران از تجهيزات  •

 نگهداري درست از تجهيزات جهت جلوگيري از ايجاد صداهاي ناخواسته •

 هاي محافظ صدا استفاده از گوشي •

 شدت صداي مجاز بر حسب .اند كرده دسي بل تعيين 90 ساعته كار را 8ي معتبر محدوده و شدت صدا براي يك دوره استانداردها
  . آمده است)2-3(ر روز در جدول بل در تعداد ساعات كار د دسي

 ]16 [ شدت صداي مجاز در تعداد ساعات كار در روز-2-3جدول 

  )دسي بل(شدت صداي مجاز   تعداد ساعات كار در روز
8  90  
6  92  
4  95  
3  97  
2  100  
5/1  102  

1  105  
5/0  110  
25/0  115  

  
  . در محيط بايد كاهش يابداين بدان معني است كه هرچه صدا شديدتر باشد زمان حضور كارگر

 و سـپس تمهيـدات مناسـب جهـت كـاهش آن در      گيـري  انـدازه  بايـد  ها خانه تصفيهي توليد آن در    ها  محلميزان آلودگي صدا در     
 تـر  بـيش  ساعت يا   8اني در طي    بردار  بهره است كه مشخص نمايد چه       خانه  تصفيهي  بردار  بهرهبنابراين وظيفه مديريت    . نظرگرفته شود 

اين افراد بايد به طور مستمر تحت آزمايش شنوايي قرار گرفته و در هر صورت .  دسي بل  قرار دارند90عرض صداي با شدت كار در م
  . ي كنترل و كاهش صدا در طي كار استفاده نمايندها دستگاهاز 
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  )تابش اشعه ماوراءبنفش( تشعشع -د

انرژي الكترومغناطيسي از يك منبع نوري به جـرم       . باشد  ب مي تابش اشعه ماوراء بنفش يك فرآيند فيزيكي براي گندزدايي فاضال         
توانـد   كننـد كـه مـي    ها به سادگي اشعه ماورا بنفش را جذب مـي  پوست و چشم. شود سلولي براي جلوگيري از تكثير سلولي منتقل مي  

مانعت از جذب اشعه ماورا بنفش بردار از جمله ماسك صورت جهت م  بهرهكاركنانبايد از تجهيزات حفاظتي براي . سبب جراحت گردد
  .استفاده نمود

   و افتادنلغزش -  ه

اسـتفاده از  . باشـد  مي ها خانه تصفيهي رايج در ها آسيب لغزنده شده است، از ها حالل آب و يا در اثر لغزش و افتادن در سطوحي كه       
  . ضروري استها مكانيي با آج مخصوص در اين ها پوتين و ها كفش

  سقوط از ارتفاع -و

اغلـب  .  حتي كشنده باشـد    تواند  مي متر   8/1 تا   2/1سقوط از ارتفاع بيش از      . باشد  ميي شايع در صنعت     ها  آسيبسقوط از ارتفاع از     
  .شود مييا كار در سكوهاي مرتفع بدون حفاظ ناشي   ويي كه در كف طبقات ايجاد شدهها شدگيها از منافذ و باز  اين سقوط

 كه احتمال غـرق شـدگي را      ، با افتادن در مخازن حاوي فاضالب همراه باشد        تواند  مي از ارتفاع    ي فاضالب سقوط  ها  خانه  تصفيهدر  
  .به همراه خواهد داشت

  .باشد مي بر روي ديوار مخازن اكيدا ممنوع بردار بهره كاركنانحركت 
  :قدامات پيشگيرانه ذيل الزامي استگيري اكار به

 . متر حتما بايد مجهز به حفاظ ايمني باشد8/1رار با ارتفاع بيش از هر باز شدگي در كف طبقات و يا هر سكوي استق −

 .متر باشد  سانتي115 تا 100هاي ايمني بايد  ارتفاع حفاظ و نرده −

 .بردار بايد مجهز به كمربند ايمني مخصوص باشد در صورت كار در ارتفاع، بهره −

 .وزش داده شودبردار آم كارگيري صحيح از تجهيزات ايمني بايد به بهره نحوه به −

در صورت ضرورت به كار در مجاورت مخازن سر باز، اخذ مجوز كار از مقام ارشد الزامي است ولي در هـر صـورت حتمـا                           −
هاي نجات همراه با طناب با طول و قطر مناسـب             زمان در محل حاضر بوده و وجود تيوپ         صورت هم   بايد حداقل دو نفر به    

 .الزامي است

   سقوط اجسام-ز

يي كه داراي بازشدگي در سقف است و يا در تراز باالتر از محل كار آنهـا،                 فضاها در   خصوص  بهايد مراقب سقوط اجسام     كارگران ب 
  . باشند،كارگران ديگري مشغول كار هستند

  . حداقل تجهيز ضروري استعنوان بهدر همه حال استفاده از كاله ايمني 
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  سوزي  آتش-ح

 فاضـالب  خانـه  تـصفيه  و تاسيـسات  هـا  سـاختمان  ايجاد خسارت بـه   چنين  هم و   بردار  رهبهآتش، تهديد جدي در سالمتي و ايمني        
 صدمه به تجهيزات شده به نحوي كـه بعـد از اطفـاي حريـق بخـش                 چنين  همو  بردار  بهرهآتش موجب زخمي شدن يا مرگ       . باشد  مي

  .شود مييند تصفيه مختل  و در نتيجه فرآدهند ميي خود را از دست بردار بهره از تجهيزات،  قابليت اي عمده
  :  ضروري استها خانه تصفيه آشنايي با موارد زير در سوزي آتشبنابراين به منظور جلوگيري از بروز 

  تشخيص مواد و عناصر آتش زا  −
 ي كنترل آتش ها روش −

 تمهيدات الزم به منظور جلوگيري از بروز آتش  −

   ها خانه تصفيهزا در  مواد آتش -

  :  معمولي عبارتند ازسوزي شآتمواد اصلي بروز يك 
   و گازها ها حاللكاغذ، چوب، مواد نفتي، : مواد سوختني 
  دماي الزم براي تبخير مواد سوختني براساس وضعيت ماده تشكيل دهنده آن :حرارت 

 باشـد   تـر   بـيش هرچه غلظت اكسيژن    .  درصد اكسيژن در هوا جهت تداوم آتش ضروري است         15معموال حداقل   : اكسيژن 
 . ي خواهد داشتتر بيش تداوم اشتعال

  ي كنترل آتش ها  روش-

  : شود ميي زير انجام ها روش بهاطفاي حريق 
  ) به منظور كنترل دما و حرارت (سازي خنك 
  نترل اكسيژنك 
  جداسازي مواد سوختني  

  : گردند مي تقسيم D , C , B , A به چهار گروه سوزانند ميطبق آنچه را كه   برها آتش
اسـتفاده  ( كاغذ را در برداشته و معموال با خنك كردن آنها            ،اشتعال موادي نظير چوب، پارچه    اين گروه    :Aي گروه   ها  آتش 

 . دنشو مي كنترل )از آب

شامل مايعات قابل اشتعال نظير نفت، گازوئيل و رنـگ بـوده و معمـوال بـا كنتـرل و حـذف                  اين گروه    :Bي گروه   ها  آتش 
 . دنشو مي و يا مواد شيميايي خشك كنترل كربناكسيد دياكسيژن در محل آتش توسط كف، 

شامل آتش تجهيزات برقي بوده كه معموال با كنترل اكسيژن در محل آتش و استفاده از دي اين گروه  :Cي گروه ها آتش 
 . دنشو مياكسيدكربن يا مواد شيميايي خشك كنترل 

 و نيـاز بـه اسـتفاده از    پيوندد مي وقوع بهتيوم و سديم  در فلزات قابل اشتعال نظير منگنز، لي ها  آتشاين   :Dي گروه   ها  آتش 
 . روش و مواد اطفاي حريق ويژه دارد

  . شود ميي اتصال برقي استفاده ها محلهالون جهت كنترل آتش در   يا گاز فشردهاكسيدكربن دياز 
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  وز آتشجلوگيري از بر -

  :  عبارتند ازيردگمواردي كه بايد براي جلوگيري از بروز آتش مد نظر قرار از جمله 
  . منظمي انجام گيردريزي برنامهسازي و دفع مواد قابل احتراق بايد طي   ذخيره،استفاده 
 . ي هرز پاك شودها علفبه طور مرتب بايد اطراف واحدهاي تصفيه از  

 و بـه طـور     بايـد وجـود داشـته        ها  ساختماني نوشته شده در مورد نحوه اطفاي حريق و تخليه كارمندان از             ها  دستورالعمل 
 .ادواري آموزش داده شود

 . امكان اطفاي حريق با استفاده از وسايل و تجهيزات موجود ميسر باشد 

 . ي آنها در شرايط اضطراري بايد به طور مرتب كنترل شودبردار بهرهي حريق از نظر امكان ها درب 

 . گردد اجتناب دساز مين استفاده از هرگونه وسايل و تجهيزات كه امكان ايجاد احتراق را ممكبايد از  

 . ي ناقص و تخريب شده بايد تعويض و تعمير گرددها كشي سيمهرگونه  

 . دسترسي به تجهيزات اطفاي حريق ميسر باشد ،در تمامي اوقاتبايد  

 . ي مورد نظر توجه شودها محلنصب شده در ) سيگار نكشيد( عاليمبه  

 . ت كافي براي عبور جريان به سيستم آتش نشاني را داشته باشدخطوط لوله آب و كليه شيرهاي آتش نشاني بايد ظرفي 

  .اكسيدكربن براي فرايندهايي كه توليد كننده يا استفاده كننده گازهاي قابل اشتعال باشند،  تامين شده باشد هاي پاشش دي سيستم 
ان در مواقع بروز آتش از آنهـا   به نحوي كه بتو   تميزكاري براي شستشو و     خانه  تصفيهتعداد كافي شير آب در نقاط مختلف         

  . استفاده نمود، تامين شده باشد
 بايد از محل و موقعيـت تجهيـزات و وسـايل اطفـاي حريـق                بردار  بهرهبدون توجه به بزرگي و يا كوچكي تاسيسات فاضالب، هر           

  . ي الزم را جهت استفاده از وسايل اطفاي حريق ديده باشدها آموزشاطالع داشته و 
  : ي اطفاي حريق و فواصل آنها از هم به قرار زير باشدها سيستم توزيع شود ميتوصيه  

o  ي كالس ها آتشدرA: تر كم متر يا 20 به فاصله 

o  ي كالس ها آتشدرB: تر كم متر يا 15 به فاصله 

o  ي كالس ها آتشدرC: تر كم متر يا 15 به فاصله 

o  ي كالس ها آتشدرD:  تر كم متر يا 20به فاصله 

   : بايد اطمينان دهد كهبردار بهره يا پيمانكار هخان تصفيهمدير 
 . شود ميي اطفاي حريق مستمرا توسط شخص واجد شرايط بازرسي، نگهداري و آزمايش ها دستگاه 

 .شود ميي اطفاي حريق به طور ماهانه بازرسي ها دستگاه 

 . شود ميي اطفاي حريق به طور ساليانه نگهداري و تعمير ها دستگاه 

 . شود ميفاي حريق آزمايش هيدرواستاتيك ي اطها دستگاه 

  . شوند ميي اطفاي حريق بعد از استفاده سريعا پر ها كپسول 
  .ي اطفاي حريق بايد ثبت شودها كپسولزمان انجام آزمايش، تعميرات و بازرسي  
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   انفجار-ط

 ممكـن  شود ميا بخارات گازوئيل حاصل گازهاي قابل انفجار كه از اختالط هوا با متان، گاز طبيعي، گاز مواد سوختني، هيدروژن ي       
 ايجـاد شـود و      هـا   خانـه   تـصفيه  گازهاي خطرناك كه ممكـن اسـت در          فهرست.  فاضالب ايجاد شود   خانه  تصفيهاست در بعضي نقاط     

ت كـه   يي اس ها  غلظتكننده دامنه    حد باالي انفجار و حد پايين آن تعيين       . آورده شده است  ) 3-3( دامنه انفجار آنها در جدول       چنين  هم
  . نخواهد پيوستوقوع به انفجاري وراي اين دامنه گونه هيچ. شود ميگاز در صورت وجود جرقه، منفجر 

  .  شودگيري اندازه گردد مي كه براي گاز مورد نظر كاليبره گازسنج با استفاده از دستگاه تواند ميدامنه انفجار 
. بويايي مطلقا جهت تعيين حضور گازهـاي خطرنـاك كـافي نيـست            حس  . هرگز به قدرت بويايي جهت سنجش گاز نبايد اطمينان كرد         

با حذف كليه منابع ايجاد احتراق در نقـاط مختلـف شـبكه و              . كند  بعضي گازها بدون بو بوده و گاز هيدروژن سولفوره حس بويايي را فلج مي             
  .توان از بروز انفجار جلوگيري نمود خانه فاضالب مي تصفيه

چنين تهويه كافي در تمام فضاهايي        احتراق در نقاط محتمل به تجمع گازهاي خطرناك و هم         استفاده از وسايل برقي ضد      
   .كه پتانسيل تشكيل گازهاي قابل انفجار وجود دارد الزامي است

     گردو غبار و دود و مه  -ي

 جلـوگيري از    ،ا و بخـارات   آل براي كنترل امراض شغلي ناشي از تنفس هواي آلوده نظير گرد و غبار، دود، مه دود، گازه                  روش ايده 
بيني تمهيدات مهندسي تحت كنتـرل قـرار گيـرد، چـه در غيـر ايـن                   از طريق پيش   تواند  مياين موارد   .  است خانه  تصفيهتوليد آنها در    

براي هدف مورد نظر مناسب  ي تنفسي بايدها ماسكاين . يي از ماسك تنفسي استفاده شودها محيطصورت بايد در حين كار در چنين    
ي تنفـسي الزم  هـا  ماسـك براي استفاده از . ان تامين شودبردار بهره براي حفظ سالمتي خانه  تصفيهي  بردار  بهرهتوسط مديريت    ه و بود

  .برداران آموزش كافي داده شود بهرهاست به 

 ]11 [هاي فاضالب خانه آوري و تصفيه هاي جمع  گازهاي خطرناك در سيستم-3-3جدول 

 جرم فرمول شيميايي  نام گاز
  ويژه

  دامنه انفجار
درصد حجمي(

  )در هوا
  مشخصات

  اثرات فيزيولوژيكي
درصد ذكر شده بر (

  )حسب حجم در هوا
ترين روش  ساده روها منبع آن در فاضالب

 تشخيص

  اكسيژن
  )در هوا(

O2   11/1  حد پايين، حد باال
 غيرقابل اشتعال

بــو، رنــگ، بــي بــي
طعم، غيرسـمي،  بي

 بــه احتــراقكــه
  .نمايد كمك مي

ــزان    ــه مي ــوا ب 93/20در ه
5/19تـر از      درصد و اگر كـم    

ــدون ــد ب ــد نباي ــد باش درص
  .ماسك اكسيژن وارد شد

علت عدم تهويـه  كمبود آن به  
و يا جذب يا مصرف شيميايي

  اكسيژن

هاي سنجش كمبود  دستگاه
  اكسيژن

بخار 
گازوئيل و 
  مواد نفتي

C H C H−5 12 9 رنـگ، بـودار در  بي  200/4-4/37-3/1
- درصد 4/0ميزان 

ــتعال و ــل اشـ قابـ
  انفجار

حسي در صورت استنشاق  بي
كــشنده و% 43/2در غلظــت 
 درصـد2/2 تا   1/1در غلظت   

خطرناك حتي در مدت كوتاه

نــشت از مخــازن ذخيــره و
ــين از ت ــاهعهمچن ــاي ميرگ ه

 ها شويي وسايل نقليه و خشك

ـاي   دستگاه - هاي سنجش گازه
  قابل احتراق

هاي سنجش كمبود گاز   دستگاه -
هاي بيش از  اكسيژن براي غلظت  

   درصد3/0

منواكسيد 
  Co  97/0  2/74 - 5/12  كربن

بــو، رنــگ، بــي بــي
ــل غيرمحــرك، قاب

  اشتعال و انفجار

هموگلوبين خـون بـه شـدت
ــاز شــده و در جــذب ايــن گ
ــسيژن در ــود اك ــه كمب نتيج

ــي  ــاد م ــون ايج ــود خ در. ش
 درصـد25/0 تـا    2/0غلظت  

 دقيقــه موجــب30در مــدت 
  .شود هوشي مي بي

 هاي منواكسيدكربن آمپول  گازهاي سوختي مصنوعي
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 ]11 [هاي فاضالب خانه آوري و تصفيه هاي جمع  گازهاي خطرناك در سيستم-3-3ادامه جدول 

فرمول   نام گاز
  شيميايي

جرم 
 ويژه

  دامنه انفجار
درصد حجمي (

  )در هوا
  مشخصات

  ياثرات فيزيولوژيك
درصد ذكر شده بر (

  )حسب حجم در هوا
ترين روش  ساده روها منبع آن در فاضالب

 تشخيص

  H2 07/0 2/74 - 4  هيدروژن

بـــو، رنـــگ، بـــي بـــي
غيرسمي، قابل اشـتعال
و انفجار، باعـث پخـش

گـردد، بـسيار  شعله مـي  
  خطرناك

طــور مكــانيكي مــوجي بــه
ها از اكـسيژن  محروميت بافت 

  .گردد مي
  كننده  خفه-

  هاي سنجش گاز دستگاه  گازهاي سوختي مصنوعي

  CH4 55/0 15 - 5  متان
طعم،  بو، بي   رنگ، بي   بي

غيرسمي، قابل اشـتعال
  و انفجار

   گازهاي طبيعي-  شبيه هيدروژن
   گازهاي سوختي-
ــي از  - ــاي ناش ــض گازه مه
  هوازي لجن فاضالب بي

  وئيل بخار گازنظير

هيدروژن 
H  سولفوره S2  19/1 0/46 - 3/4  

مـرغ گنديـده  بوي تخم 
ــي ــم ول ــت ك در غلظ

قابل حس در غلظتغير
  باال

ــي- ــل  بـ ــگ، قابـ رنـ
  اشتعال، انفجار و سمي

 كشنده در ظرف چند دقيقـه-
   درصد2/0در غلظت 

   فلج كننده مراكز تنفسي-

   گازهاي نفتي-
روها فاضالب گاز متداول در -

H آمپول-1 S2 
Hگر  تجزيه-2 S2  

اكسيد  دي
  غيرقابل اشتعال Co2 53/1  كربن

ــي- ــي   ب ــو، ب ــگ، ب رن
  غيرقابل اشتعال

ميـزان زيـاد   معموالً به  -
شــود مگــر يافــت نمــي

كمبــود اكــسيژن وجــود
  .داشته باشد

 درصـد غيرقابـل10غلظت  در  
تحمل است و در ظـرف چنـد
ــستم ــه در اعــصاب و سي دقيق

  .گذارد تنفسي تأثير مي

دار و در هـاي كـربن    اليه در -
  .شود روها يافت مي فاضالب

ــتگاه- ــنجش  دس ــاي س ه
  كمبود گاز اكسيژن

  غيرقابل اشتعال N2 97/0  نيتروژن

رنگ، بدون  بو، بي    بي -
عم، غيرقابل اشتعال وط

  انفجار
 غيرســـمي و در هـــوا-
   درصد79ميزان  به

دار و در هـاي كـربن    اليه در -  نظير هيدروژن
  .شود روها يافت مي فاضالب

ــتگاه- ــنجش  دس ــاي س ه
  كمبود گاز اكسيژن

C  اتان H2 4  05/1 15- 1/3  
ــي- ــي  ب ــگ، ب ــو و رن ب
  طعم بي
   غيرسمي-
 ال و انفجار قابل اشتع-

هاي سـنجش گـاز  دستگاه  گاز طبيعي  نظير هيدروژن
  قابل احتراق

غيرقابل اشتعال و   Cl2  5/2  كلر
  غيرقابل انفجار

   سبز مايل به زرد-
   مايه در فشار باال-
العاده  كننده فوق    تحريك -

  باال
 بسيار خورده يا وجود-

  رطوبت

ـده سيـستم تنفـس        تحريك - ي وكنن
ـر   ميلي 30چشم در غلظت     گرم در ليت
  موجب بروز سرفه

گرم در   ميلي 60 تا   40 در غلظت    -
   دقيقه خطرناك30ليتر در مدت 

گــرم در  ميلــي1000 در غلظــت -
   كشنده ليتر با چند دم و بازدم

 نشت از اتـصاالت بـه لولـه-
  گاز

 توسط دستگاه سنجش-1
  گاز
  توسط محلول آمونياك-2

اكسيد  دي
  دگوگر

So2  3/2   غيرقابل اشتعال و
  انفجار

   گاز مايع تحت فشار-
رنگ با بـوي تنـد  بي -

  زننده
ــت- ــضور رطوب ــا ح  ب

  بسيار خورنده

كننـــده دســـتگاه  تحريـــك-
ــت و ــشم و پوس ــسي و چ تنف

  هاي مخاطي بافت

 دســتگاه ســنجش گــاز-1  ها و اتصاالت نشت از لوله
  اكسيد گوگرد دي

  ل آمونياك محلو-2
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  مخاطرات شيميايي -3-2

  تماس با مواد موجود در فاضالب - 2-1- 3
هاي سطحي در مناطق كشاورزي وارد شـبكه         ها و يا نفوذ آب     مواد شيميايي از طريق ورود فاضالب صنايع مختلف، رواناب خيابان         

 .شوند ميي فاضالب ها خانه تصفيهو 

هاي كوتاه مدت بـوده و ضـايعاتي هماننـد تحريـك              و در اثر تماس    ي ناشي از تماس مواد شيميايي از نوع حاد        ها  بيماريبرخي از   
در طول چند سال پديـد آمـده و اثراتـي            هاي مكرر  ساير ضايعات از نوع مزمن و در اثر تماس        . ، بيني و يا گلو را به همراه دارد        ها  چشم

  :ود در فاضالب عبارتند از بعضي از مواد شيميايي موج. دارددنبال بههاي داخلي و يا آلرژي را  همچون، ناراحتي

  فلزات سنگين-الف

  .شود هاي صنعتي به شبكه فاضالب، در فاضالب شهري يافت مي فلزات سنگين دراثر تخليه فاضالب
  .كنند برخي از فلزات سنگين از جمله جيوه، سرب، روي، مس، كادميم و كروم سالمتي انسان را تهديد مي

شوند، در نتيجه اين فلزات همراه با پـساب تـصفيه شـده و يـا لجـن از                     لزات سنگين نمي  فرايندهاي متداول تصفيه سبب حذف اين ف      
 .بدين خاطر رعايت اصول بهداشتي توسط كارگران در صورت تماس با لجن و يا پساب تصفيه شده الزامي است. شوند سيستم حذف مي

چنين فرايندهاي متابوليك بدن تاثير منفي بگذارد و   و همهاي عصبي تواند بر روي عملكرد مغز و سيستم ورود فلزات سنگين به بدن مي
  .در سيستم گردش خون، سيستم هورموني، سيستم ايمني بدن، اعصاب، معده و روده، غدد تناسلي و سيستم ادرار اختالل ايجاد نمايد

  زبستآ -ب

عـالوه بـر ايـن      . شـود   هاي فاضالب يافت مـي      خانه  هها در شبكه و تصفي      هاي فاضالب مركب، در اثر رواناب خيابان        ويژه در شبكه    آزبست به 
آزبست موجود در فاضالب ورودي در لجـن  . ممكن است آزبست موجود در فاضالب بهداشتي ناشي از تخليه فاضالب صنايع توليد آزبست باشد           

شكل است ولي در هر حال خطر آزبست بردار م  بهرهكاركنانتعيين خطرات ناشي از وجود آزبست در فاضالب بر روي  . يابد  خانه تجمع مي    تصفيه
  .باشد و خطر تنفس فيبرهاي آزبست هنگام حمل و نقل و يا بسته بندي لجن خشك وجود خواهد داشت در لجن مرطوب حداقل مي

   مواد راديو اكتيو-ج

 منبـع ديگـر   ، ايـن عالوه بر. شوند ي فاضالب بهداشتي تخليه ميها شبكهمواد راديو اكتيو از طريق فضوالت صنعتي و پزشكي به       
  )باشد مي روزه 8 كه داراي نيمه عمر 131- مثال يد عنوان به (ورود اين مواد به شبكه فاضالب از طريق فضوالت انساني خواهد بود

تر باشد، خطر    هر چه نيمه عمر مواد راديو اكتيو كوتاه       . شناخت نيمه عمر مواد راديو اكتيو و مقايسه آن با سن لجن مفيد خواهد بود              
ي در زمان حضور در     تر  كم راديو اكتيوهاي با طول عمر باالتر زوال         . خواهد بود  تر  بيش خانه  تصفيهن به دليل زوال در مدت حضور در         آ

عالوه بر اين مواد راديو اكتيـو فـرار         . شود  ميبرخي از مواد راديو اكتيو از جمله راديوم توسط فرآيند لجن فعال حذف              .  دارند خانه  تصفيه
  .گردد مي حذف 1داسازي توسط هواجتوسط روش 

                                                       
1- Air Stripping 
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 ساير مواد -د

، هـا  هيدروكربن، مواد آروماتيك، ها كش حشره، ها كش علف، شامل شوند ميساير مواد شيميايي كه در فاضالب خام و يا لجن ديده   
 فاضـالب   آوري  عجمـ  كه غلظت آنها به نوع شبكه و منطقه و صنايع تحت پوشش شبكه               باشند  مي...  ، گريس، قير و الستيك    ها  روغن

  .بستگي دارد
گيـري و سـرريزهاي مخـازن تـه          تركيبات شيميايي كه قدري در آب محلول باشند در مراحل اوليه تصفيه همانند سرريزهاي دانه              

مواد شيميايي كه در آب غيرمحلول باشند تمايل دارند در خالل مراحل بعدي تصفيه همانند بخـش                 . شوند  مينشيني اوليه در هوا آزاد      
از  اگر يك ماده شيميايي  فرار قابل تجزيه بيولوژيك باشد، آزاد شـدن آن در اتمـسفر       . اتمسفر آزاد شوند   دهي فرآيند لجن فعال در    هوا

  .، خواهد بودپذيرد مينشيني اوليه حتي بيش از مخازن هوادهي كه در آن تجزيه بيولوژيكي صورت  طريق سرريز مخازن ته
 مهم خواهد بود، زيرا بدان معني است كه تركيبات محلول در آب به علـت چـسبيدن بـه    خانه يهتصفان بردار بهرهاين مطالب براي  

مواد شيميايي آلي نامحلول در آب به مواد جامد لجن كـه از طريـق لجـن                 . مانند  باقي مي  خانه  تصفيهتري در    لجن مدت زمان طوالني   
تري در سيستم    راين مواد بسته به سن لجن عمال مدت زمان طوالني         بناب. چسبند ، مي شود  ميبرگشتي به ابتداي واحد هوادهي مننتقل       

 از طريـق سيـستم تنفـسي و يـا تمـاس بـا پوسـت بـه          بردار  بهرهدر هر حال راه نفوذ مواد شيميايي به بدن شخص           . باقي خواهد ماند  
  .خصوصيات آن ماده شيميايي بستگي خواهد داشت

   تصفيهتماس با مواد شيميايي مورد استفاده در فرآيند - 2-2- 3
نحوه ورود مواد شيميايي به بدن انسان بـه         .  روزمره در تماس با مواد شيميايي هستند       صورت  بهي فاضالب   ها  خانه  تصفيهكارگران  

  .شكل ماده بستگي دارد
 و  هـا   خانـه   تـصفيه ان و كاركنـان     بـردار   بهـره اسيدها، بازهاي قوي و جيوه مايع انواع مـواد شـيميايي سـمي و مـضر هـستند كـه                     

مواد شيميايي  . بايد در جابجايي و استفاده از اين مواد بسيار دقت نمود          . هاي فاضالب ممكن است در معرض آنها قرار گيرند         شگاهآزماي
جدي بودن ميزان خطرات ايـن      . توانند به اشكال مختلف نظير بخارات، گرد و غبار، مه دود، مايعات، گازها و ذرات بسيار ريز باشند                  مي

  . نوع آنها داردچنين هممدت تماس و غلظت مواد شيميايي و مواد بستگي به طول 
به منظوراجتناب از بروز هرگونه صدمه، الزم است تمام مواد شيميايي خطرناك به طور واضـح و مـشخص عالمـت                     

هـاي   هاي كاربري و نـوع احتيـاط        گذاري شده و اطالعات ايمني و بهداشتي مربوط به آنها از قبل مشخص شود و روش               
قرار دادن مواد شيميايي كه ميل تركيبي زيـادي         كنار يكديگر   ده از آنها مورد توجه قرار گيرد و درضمن از           ر استفا ايمني د 

 . خودداري شود،با هم دارند

  :باشند مي ذيل شرح بهي فاضالب ها خانه تصفيهعمده مواد شيميايي مورد استفاده در 

   كلر و تركيبات آن-الف

 برابـر   5/2 گاز كلر داراي رنگ سبز مايل به زرد با بوي تند، غير قابل اشـتعال و حـدود                    .قوي است  و سفيد كننده     گندزداكلر يك   
 شـفاف و داراي رنـگ كهربـايي بـا حالـت             ،كلر مايع . باشد  مي قابل رويت ن   ppm1000ي زير   ها  غلظتكلر در   . سنگين تر از هوا است    
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نسبت مايع به گاز كلـر يـك بـه    .  خصوصيت تراكم پذيري بسيار باالست     كلر مايع داراي  . باشد  مي از آب    تر  سنگين برابر   5/1روغني و   
  .شود مي ليتر گاز كلر خالص 460به  تبديل اين بدان معني است كه يك ليتر مايع كلردر صورت انبساط. باشد ميو شصت  چهارصد
 سـبب تحريـك شـديد و    تواند يمكلر مايع .  مخاطي گرددي، بيني و غشاها  چشم سمي بوده و سبب تحريك پوست،        تواند  ميكلر  

  .شودايجاد تاول بر روي پوست 
 چنـين   هـم ي اكـسيژن و     ها  كپسول، دوش و    يوجود چشم شو  . ي با تهويه مناسب مورد استفاده قرار گيرد       فضاهاكلر فقط بايد در     

  .ي مخصوص ضروري استها ماسك

  ات فيزيكيخصوصي -

   گرم9/70 :وزن مولكولي
  گراد سانتي درجه -6/34): جيوهترم ميلي 760در فشار  (:نقطه جوش

   اتمسفر86/6 و فشار گراد سانتي درجه 20در دماي گرم بر ليتر  41/1): كلر مايع(وزن مخصوص
   5/2 ):كلر گازي(چگالي 

  گراد سانتي درجه -101 :نقطه جوش
   جيوهمتر ميلي 4800 :گراد سانتي درجه 20فشار بخار در 

  كلرايدها و ها الكللياها، حالليت كم در آب، محلول در ق: حالليت
  .ه استد ارائه ش)5-3( و محدوده تماس با كلر در جدول )4-3(آثار سمي كلر در جدول 

 ]17 [آثار سمي كلر -4-3 جدول

  تاثير  )p.p.m (غلظت كلر
  آستانه تشخيص بوي كلر   03/0 – 1/0 

  ها، بيني و گلو تحريك اندك چشم   3-1
  ريزي بيني و خلط همراه با خون اد سردرد، آبريزش چشم، عطسه، سرفه، اختالل در تنفس، خونسوزش چشم، بيني و گلو، ايج   5-3
  ها، بيني و سيستم تنفسي تحريك شديد چشم   15-5
  احتمال خفگي و مرگ) ها تشكيل مايع در شش(اختالل فوري در سيستم تنفسي، ورم ريه    60-30

   دقيقه 30آور پس از  مرگ   430
  كشنده پس از چند تنفس   رت  يا بيش1000

 ]17 [محدوده تماس با كلر -5-3جدول 

  محدوده تماس  )p.p.m( غلظت كلر
   ساعته8 كاري نوبتحداكثر غلظت مجاز كلر براي يك   5/0
  اي   دقيقه15حداكثر غلظت مجاز كلر براي يك دوره كوتاه مدت   1  

  خطر سريع براي زندگي و سالمت   تر  يا بيش10
  

  سوزي شآتخواص  -

  .كند مي كمك تر بيش، ولي به احتراق گيرد ميكلر به تنهايي آتش ن



 31  ياصالح و يكنترل رانه،يشگيپ اقدامات و مخاطرات ييشناسا - سوم فصل

 
 

  واكنش شيميايي -

 با اكثـر    شدت  بهدر دماي باال، كلر      .كند  ميكلر در هر دو شكل گاز و مايع با اكثر مواد شيميايي تركيب شده و معموال حرارت آزاد                   
 پودر كلر در    . سبب آتش گرفتن و ذوب شدن آن شود        تواند  ميگ با گاز كلر      مثال واكنش فوالد ضد زن     عنوان  به. يابد  ميفلزات واكنش   

  .شود سوزي مي صورت تماس با روغن واكنش انجام داده و باعث انفجار و آتش

  خاصيت خورندگي -

 تـا كلـر و    گرفتـه شـود  كـار   بهبايد كليه تمهيدات    . كند  ميكلر با آب و يا رطوبت هوا تركيب شده و يك اسيد بسيار خورنده ايجاد                
  .در صورت نشت گاز كلر هرگز نبايد از آب استفاده نمود.تجهيزات كلرزني عاري از رطوبت باشند

  هاي اوليه كمك -

همانند هر حادثه ديگر .  سبب تخفيف ضايعات شودتواند ميي اوليه ها كمكاگر شخصي در حادثه نشت گاز كلر آسيب ديده باشد، 
  :رعايت نكات اوليه زير الزامي است

 .دهراس به خود راه نده 

 .تري براي شخص و يا مصدوم وجود ندارد اطمينان حاصل شود كه هيچ خطر بيش 

 .مصدوم بايد از محل آلوده دور شود 

 .تقاضاي كمك پزشكي شود 

 تنفس گاز كلر -

حتي . نفسي شود شخصي كه گاز كلر استنشاق كرده باشد، هوشياري خود را از دست داده و ممكن است دچار اختالل در سيستم ت                    
  :ا پيروي از مراحل ذيل الزامي استلذ. ممكن است تنفس وي به كلي قطع شود

 .وضعيت تنفسي مجروح بررسي شود 

 عـادي ايـن عمـل ادامـه داده          صورت  بهاگر تنفس وي قطع شده تنفس مصنوعي را آغاز كرده و تا لحظه برگشتن تنفس                 
 .شود ميهان توصيه ي جيبي و تنفس دهان به دها ماسكاستفاده از . شود

ين حالـت و    تر  مناسب، وي را بايد در      )كند  مي و يا سرفه     زند  مي مثال نفس نفس     عنوان  به (اگر مصدوم مشكل تنفسي دارد     
 .ترجيحا نيمه نشسته قرار داد

 شخص مصدوم بايد تحت مداوا با يك جريـان  ،در صورت وجود تجهيزات درمان با اكسيژن وحضور شخص آموزش ديده           
 .ي اكسيژن قرار گيردده ليتر

هرگونـه  . حتما نسبت به انتقال وي به بيمارستان اقـدام شـود          .  شخص مصدوم دچار مشكل ريوي شده باشد       كه  درصورتي 
مصدوم بايد گرم و كـامال در حالـت          .دهد  ميتقالي فيزيكي، هيجان و يا هراس احتمال و شدت مشكل ريوي را افزايش              

 .آرامش نگه داشته شود
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  ست پوتماس با -

قبل از تالش براي شستشوي پوسـت آلـوده، از تـنفس       . هاي جدي شود    تواند سبب سوختگي    تماس پوست بدن با كلر مي      
سپس پوست و لباس مصدوم بايد با مقادير فراواني آب به مدت سي دقيقه شستـشو   . صحيح مصدوم اطمينان حاصل شود    

 .داده شود

 .و از تن مصدوم خارج شودتمامي لباس آغشته به گاز كلر بايد به هنگام شستش 

 .عمل شستشو بايد تا محو شدن تمامي آثار كلر ادامه داده شود 

خنك نگهداشتن محل زخم باعث كاهش      . هاي مشهود با گاز طبي استريل پوشانده و سپس به آرامي بانداژ شود              سوختگي 
 .شود درد مي

 .مصدوم به بيمارستان انتقال داده شود 

  تماس با چشم -

  .شستشو بايد پس از ده ثانيه شروع شود. تواند سبب ناتواني دائمي شود مايع و يا گاز كلر حتي براي يك دوره كوتاه ميتماس چشم با 
 .مدت سي دقيقه شستشو داده شود ها بايد سريعا با مقادير فراواني آب جاري، ترجيحا ولرم، به چشم 

 .ا اطمينان حاصل گردده ها و پلك ها باز نگه داشته شود تا از شستشوي كامل چشم پلك 

كـه از نفـوذ نـور         نحوي  كه كليه آثار كلر مرتفع گرديد، هر دو چشم بايد با گاز استريل مرطوب و باند پوشانده به                   پس از آن   
 .ممانعت شود

  .شود خنك نگه داشتن باعث كاهش درد مي 

  ازن -ب

 توسط ژنراتور ازن و خانه تصفيهتوليد ازن در محل . شود ميو كنترل بو استفاده گندزدايي  ي فاضالب از ازن براي      ها  خانه  تصفيهدر  
  . باعث مشكالت تنفسي حاد شودتواند ميتماس با ازن . با استفاده از هوا و يا اكسيژن صورت مي پذيرد

  پليمر -ج

 سـبب تحريـك     دتوان  ميبخار پليمر   . شود  مي فاضالب از پليمرها براي تثبيت و كمك به آبگيري بهتر لجن استفاده              خانه  تصفيهدر  
  .، بيني و پوست شودها چشم

مايع پليمر بسيار لزج بوده و ريختن آن بر روي سطح،سبب  . شود  ميي شيميايي   ها  سوختگي در چشم سبب     پليمرهاپاشش محلول   
ك و فرم آلدئيد  بخارات آمونياپليمرهابرخي از انواع . خواهد بود همراه  افتادنافزايش احتمال  كه باشود ميايجاد سطحي بسيار لغزنده   

  .ي شديد عصبي شودها آسيب باعث سرطان و تواند مي كه باشند ميآزاد كرده و برخي داراي مقادير ناچيزي آكريل آميد 
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  آهك  -د

به هنگام استفاده از آهك، كارگران بايـد مجهـز          . شود  مي استفاده   pHعالوه بر كمك به آبگيري بهتر لجن، از آهك براي تنظيم            
براي جلوگيري از جذب رطوبت، آهك بايد در        . ظتي، از جمله دستكش، عينك، ماسك بيني و پيراهن آستين بلند باشند           به پوشش حفا  

  . سبب توليد آتش شودتواند ميتماس آهك با مقدا كمي آب . محيط خشك نگهداري شود

  اسيدها- ه

 تميز كـردن تجهيـزات مـورد اسـتفاده قـرار            چنين  هم و   pHي هيپو كلريك، نيتريك، فسفريك و سولفوريك براي تنظيم          اسيدها
ي حفـاظتي هنگـام حمـل و        ها  پوششاستفاده از   .  سبب سوختگي شديد شود    تواند  ميي مرطوب بدن    ها  بخشتماس اسيد با    . گيرد  مي

  . الزامي استاسيدهاجابجايي و يا كار با 

  ي فلزات ها  نمك-و

  .شود نشيني بهتر استفاده مي سازي،كمك به فيلتراسيون، انعقاد و ته  خنثيهاي فلزات نيز براي تثبيت لجن، تامين مواد مغذي، از نمك
و فرو، سولفات فريك و فرو       ، شامل كلرور فريك   شوند  ميي فاضالب استفاده    ها  خانه  تصفيه معمول در    طور  بهي فلزات كه    ها  نمك

  .ي شديد شودها سوختگي سبب تواند مي ها چشمتماس اين مواد با پوست، دهان يا . باشد ميو سولفات آلومينيوم 

  اقدامات پيشگيرانه -2-1- 2- 3

 كيلوگرم و مواد شيميايي خيلي 4500هاي بزرگ از   خانه  شود كه كل وزن مواد شيميايي خطرناك در تصفيه          توصيه مي 
نگهـداري هـر يـك از مـواد         .  كيلوگرم و يا از حد مجاز تعيين شده توسط مراجع ذيصالح تجاوز نكند             225خطرناك از   

هـاي بـزرگ الزم اسـت         خانه  در تصفيه . باشند  ها نيز داراي حد مجاز مربوط به خود مي          خانه  رناك در تصفيه  شيميايي خط 
هـاي ذيـربط      طور ماهانه ميزان موجودي مواد شيميايي خطرناك خـود را بـه مـديريت سـازمان                 خانه به   مديريت تصفيه 

پرداخـت جريمـه و پـذيرش مـسووليت         ول  مشمنگهداري مواد شيميايي خطرناك بيش از حد مجاز بايد          . گزارش دهد 
  .خطرات ناشي از نگهداري آنها شود

 اصلي در تدارك مواد شيميايي خطرناك و مديريت نگهداري          مسووليت) ي آب و فاضالب   ها  شركت(ي محلي   ها  سازمانين  مسوول
  : آنها را به شرح زير دارند

 خانه  كت از محل تهيه تا تصفيهدر مسير حر) نظير گاز كلر(كنترل و حفاظت مواد شيميايي خطرناك  −

 واكنش و پاسخگويي در بروز شرايط اضطراري و تعيين گروهي جهت رفع خطرات محتمل  −

 هاي رفع خطرات در صورت نشت گازهاي خطرناك با تعيين سطح توسعه آلودگي در منطقه  تعيين روش −

 رداري از آنها ب تعيين نوع تجهيزات اضطراري مورد نياز با شرح كامل نحوه تهيه و بهره −

 طرح تخليه اهالي از محل آلوده شده به گازهاي خطرناك در شرايط بروز خطر  −

 سازي آنها در شرايط اضطراري  آموزش كاركنان براي آماده −
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هيچ مواد شيميايي نبايد بدون در اختيار قرار دادن كامل اطالعات ايمني آنها به افرادي كه با آنها در تماس هستند جابجا،                    −
  . و يا انبار گرددمصرف 

نبايد بدون برچسب حاوي اطالعات احتيـاطي تحويـل         ) بدون توجه به نوع مصرف آنها     (تمام ظروف حاوي مواد شيميايي       −
  . گرفته شده و انبار شود

 مديريتي، عمليات ايمني و     –هاي مهندسي     اي از كنترل    مجموعه. بردار با مواد شيميايي بايد حداقل باشد        زمان تماس بهره   −
 . فاده از وسايل حفاظتي موجب كاهش زمان تماس با مواد شيميايي خواهد شداست

برداران بدون آشنايي با نوع خطرات و بدون استفاده از وسايل حفاظتي جهت ايمني خود نبايد هرگز مواد شـيميايي را                بهره −
ه شك و شبهه در نحـوه كـار بـا    در صورت لزوم مشورت با كارشناسان ذيربط جهت رفع هرگون. جابجا و يا استفاده نمايند   
 . اين مواد ضروري است

 .شود الزامي است هايي كه از مواد شيميايي استفاده مي نصب چشم شوي و دوش اضطراري در محل −

  تماس با گازهاي توليدي در تاسيسات فاضالب - 2-3- 3

  ولفيدهيدروژن س -الف

ي هـا  نـام برخـي  . باشـد  مـي  بويي شبيه تخم مرغ گنديده    خطرناك با  العاده  فوق، قابل اشتعال و     رنگ  بيهيدروژن سولفيد يك گاز     
.  معمول در نفـت خـام و گـاز طبيعـي وجـود دارد              صورت  بهاين گاز   . باشد  ميمعمول اين گاز شامل گاز فاضالب، گاز باتالق، گاز كود           

  .شود ميي فاضالب توليد ها هخان تصفيه تخريب باكتريايي مواد آلي و فضوالت انساني و حيواني در شبكه و دليل بههيدروژن سولفيد 
. يابـد   مـي هـا تجمـع     رو  آدمتر از هوا بوده و در فضاهايي با تهويه نامناسـب هماننـد خطـوط فاضـالب و                    هيدروژن سولفيد سنگين  

ي بـسيار كـم در    هـا   غلظتند بوي تخم مرغ گنديدگي آنرا در        توان  مياشخاص  . باشد  ميين راه ورود اين گاز به بدن تنفس آن          تر  سريع
). خستگي حس بويـايي    (رود  مي حس كنند ولي در صورت استمرار تماس شخص با گاز در طوالني مدت، قابليت درك آن از بين                    هوا

عـالوه بـر ايـن گـاز        . دهـد   مـي ي زياد بسيار با سرعت انجام شده و شخص فورا حس بويايي خود را از دسـت                  ها  غلظتاين اتفاق در    
 بـا تـاثير بـر روي سيـستم     توانـد  مـي اين گاز .  قابل انفجار باشدتواند ميو مخلوط آن با هوا هيدروژن سولفيد بسيار قابل اشتعال بوده  

 .دارد بـستگي   و مدت تماس شخص با گـاز        آن زوسرعت اين عمل به د    . سيستم اعصاب مركزي سبب خفگي شود      مصرف اكسيژن و  
 چنـدين سـاعت و    توانـد   مـي آثار اين تحريك     .رددگ  مي، بيني، گلو و سيستم تنفسي       ها  چشمي كم سبب تحريك     ها  غلظتاين گاز در    

 سـر درد، خـستگي،      ، سـبب التهـاب چـشم      توانـد   مـي  تكرار تماس با گاز و يا طوالني شدن تمـاس            . انجامد طول  بهگاهي چندين روز    
  .  كاهش وزن شودچنين هم، اختالالت گوارشي و ايجاد حالت تهوع و استفراغ  و خوابي بيخلقي،  كج

  گاز هيدروژن سولفيدظت در قبال حفا -

ي الزم صورت پذيرد و در صورت امكان غلظت         ها  بازرسي، بايد   رود  مييي كه احتمال وجود اين گاز       فضاها ورود به    زقبل ا  
 .گاز توسط دستگاه تشخيص تعيين گردد

 . مستمر جهت تخليه گاز تهويه شودصورت بهدر صورت وجود گاز، فضا بايد  
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 نجـات  وسايلخص بايد مجهز به ماسك اكسيژن با حداقل نيم ساعت كارايي و ساير در صورت عدم امكان تخليه گاز، ش   
 .و وسايل ارتباطي باشد

 از يك ماسك تنفس مجهز به فيلتر تصفيه هوا استفاده نمود، مشروط توان مي باشد، ppm100 از تر كمH2S  غلظت كه درصورتي
ي تنفسي بايد تمام صورت باشـند در غيـر ايـن    ها ماسكترجيحا  . د باشد  مناسب براي هيدروژن سولفي    ، كارتريج فيلتر ماسك   كه  آنبه  

  . الزامي استها چشمي محافظ ها عينكصورت استفاده از 
 بايد در تمامي وقت تحت نظارت شخص مراقـب جهـت            كنند  ميي حاوي هيدروژن سولفيد كار      ها  محيطكارگراني كه در     

 . خطر باشندعاليمتشخيص 

 نسبت به نجات شخص گرفتار در محيط حاوي گاز هيدروژن           ،ار داشتن تجهيزات تنفسي مناسب    هرگز نبايد بدون در اختي     
 .سولفيد اقدام نمود

  متان -ب

 از گـاز طبيعـي را   اي عمـده اين گاز بخـش   .گيرد مي سوخت مورد استفاده قرار عنوان به كه   باشد  ميبو    و بي  رنگ  بيمتان يك گاز    
گـاز  . باشـد  مـي  مترمكعـب  كيلو ژول بر 35800ندارد و فشار يك اتمسفر داراي ارزش حرارتي گاز متان در شرايط استا     .شود  ميشامل  

در اثر تنفس اين گاز، شخص دچار خواب آلودگي، كسالت . باشد مي درصد گاز متان 70 تا 65 حاوي هوازي بيتوليدي در فرآيند هضم 
  . در صورت تركيب با هوا اين گاز قابل اشتعال است.  گردد سبب خفگي نيزتواند ميي زياد، گاز ها غلظتدر . شود ميو بيهوشي 

  حفاظت در قبال گاز متان -

 .ي الزم صورت پذيردها بازرسي بايد رود ميقبل از ورود به فضاهايي كه احتمال وجود اين گاز  

 . تهويه شودخوبي بهدر صورت احتمال وجود گاز، فضا بايد قبل و در خالل كار  

 .، بايد از نوع ضد جرقه باشندشوند مي گرفته كار بهي كه در محيط با احتمال نشت گاز متان كليه تجهيزات الكتريك 

  ساير گازها -ج

ي فاضالب وجود دارند كه مشخـصات       ها  خانه  تصفيه و ها  شبكهعالوه بر گاز متان و سولفيد هيدروژن،گازهاي خطرناك ديگري در           
  .  آمده است)3-3(آنها در جدول 

  مخاطرات بيولوژيكي -3-3

، هـا  ويـروس ، هـا  بـاكتري ، فاضالب حاوي شوند ميي مفيدي كه سبب تجزيه مواد آلي درون فاضالب          ها  ميكروارگانيسمعالوه بر   
هـا بـه    گانيـسم ار معمول سبب ورود ايـن ميكرو طور به حيوانات چنين هماشخاص بيمار و آلوده و . باشد ميي بيماريزا ها  انگل و   ها  قارچ

  .ند در فاضالب تكثير يابندتوان مي ها ارگانيسموه بر اين بسياري از اين ميكروعال. گردند ميشبكه فاضالب 
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چنـين    هـم . شـوند   هاي عفوني مـي     بيش از سايرين آلوده به انگل     . دهد كارگراني كه با فاضالب سرو كار دارند         تحقيقات نشان مي  
ن اعتقاد دارند كه احتمال آلـودگي ايـن كـارگران بـه      برخي محققي .  بيش از افراد عادي است     Aميزان ابتالي اين كارگران به هپاتيت       

  .ي انگلي بدون وجود عاليم بيماري بسيار زياد استها عفونتها و  باكتري

  ها باكتري -الف

  .ند از طريق بلع، تنفس و جذب پوستي وارد بدن انسان شوندتوان مي موجودات تك سلولي و ميكروسكوپي هستند كه ها باكتري

  ها  ويروس-ب

 از طريـق نوشـيدن آب آلـوده، نفـوذ قطـرات آب و          ها  ويروس. باشند  مي ذرات ريزي از مواد ژنتيكي با پوشش پروتئيني          ها  ويروس
  .شوند مي از طريق سيستم تنفسي، خوردن يا كشيدن سيگار با دستان آلوده و يا از طريق تماس پوستي وارد بدن شخص 1هواويزها

  ها انگل -ج

 از طريق خوردن غـذا      ها  انگل. ي جدي شوند  ها  بيماريند سبب   توان  مي و   شوند  ميي زنده تغذيه    ها  يسمارگان از طريق ساير     ها  انگل
  .شوند ميي آلوده و سيگار كشيدن وارد بدن شخص ها دستبا 

  ها قارچ -د

ني كـه در    احتمـال بـروز مـشكالت تنفـسي بـراي كـارگرا           . يابند  مي موجودات ابتدايي هستند كه در مواد رو به زوال رشد            ها  قارچ
  . وجود داردكنند مي لجن خشك كار آوري جمعي تثبيت و ها محيط

  بردار بهره كاركناناقدامات پيشگيرانه جهت حفاظت  - 3-1- 3
 در مقابل مخـاطرات بيولـوژيكي ممانعـت از تمـاس مـستقيم بـا فاضـالب، لجـن و                     بردار  بهره كاركنانموثرترين روش محافظت    

ي كاهش ايجاد كف بر روي سطح مخازن هوادهي و پاشـش فاضـالب بـه                ها  روش بايد به    اه  خانه  تصفيهدر طرح   . باشد  مي ها  آئروسل
  . تهويه شوندخوبي به و تاسيسات لجن بايد آشغالگيرهاي، گير دانهعالوه بر اين محوطه مخازن .  توجه ويژه نمودها حوضاطراف 
 و  عاليـم ي ورود بـه بـدن شـخص و          هـا   راه از آن،    ي عفوني ناشـي   ها  بيماريان بايد به ماهيت مخاطرات بيولوژيكي و        بردار  بهره

  .ي عفوني كامال آشنا شوندها بيماريي ها نشانه
ي عفـوني و    هـا   بيماريبراي جلوگيري از ابتال به      ،  باشد  مي ن پذير  امكان با فاضالب    بردار  بهره ممانعت كامل از تماس      كه  آننظر به   

  :  زير رعايت شودقرار به، بهداشت شخصي نيز ها بيماريكسن انتقال آن از طريق فاضالب الزم است عالوه بر تزريق وا
  .  كامل شسته شودطور به با مواد صابوني و آب گرم ها دست ،قبل از صرف غذا و يا كشيدن سيگار و يا قبل و بعد از توالت −
 و يـا هرگونـه      در صورت استفاده از چسب زخم     . قبل از تماس با فاضالب يا لجن همواره از دستكش مناسب استفاده شود             −

 .  تعويض شونددفعات بهبانداژ روي زخم الزم است 

 . هرگز نبايد دست يا انگشتان با بيني، دهان، چشم و گوش در تماس باشد −

                                                       
1- Aerosols 
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 .  پيوسته با برس مناسب تميز شودطور به ها ناخن بايد حتما كوتاه بوده و زير ها ناخن −

 .  اوليه دريافت شودهرگونه خراش يا بريدگي در پوست بايد گزارش شده و كمك −

 بـردار  بهـره در واقع دو كابينت بايد بـه هـر   .  جداگانه در كابينت نگهداري شودطور بهي تميز بايد ها لباسي كار و   ها  لباس −
 . اختصاص داده شود

 كـار  لبـاس . شـود  ميهرگز نبايد با لباس كار در منزل وارد شد، زيرا در اين صورت آلودگي به منزل و افراد خانواده منتقل          −
بايد در محل كار تعويض و به دفعات الزم شسته و تميز شود و در محل كار تعداد كافي دوش آب گـرم بـراي اسـتحمام                           

 . ان پس از اتمام كار روزانه وجود داشته باشدبردار بهرهكارگران و 

 . ار گيرند مورد معاينه پزشكي قربار يك ماه 3ان تاسيسات فاضالب بايد حداقل هر بردار بهرهكارگران و  −

 .ان باشندبردار بهرهكارفرمايان بايد ملزم به تامين كليه وسايل، تجهيزات و امكانات براي ايمني كارگران و  −

بـرداران     الزم است در صورت ابتالي بهره      .عوامل عفوني بالقوه در فاضالب خانگي تصفيه نشده ارائه شده است           ،)6-3(جدول   در
  .هاي پزشكي قرار گيرند ترل و مراقبتبه بيماري تا بهبودي كامل تحت كن

  .برداران و كارگران شاغل در فواصل زماني مناسب جهت بهره... هايي از قبيل واكسن كزاز، هپاتيت و  تزريق واكسن −

  ]5 [ب خانگي تصفيه نشدهالعوامل عفوني بالقوه در فاض -6-3جدول 
  عاليم مشهود  نوع بيماري  ميكرواورگانيزم

      ها باكتري
  اسهال   انگل گوارشي  اكلياشرشي

  بيماري حاد تنفسي  لژيونلوسيس  لژيونالپنوموفيال
  زردي، تب   لپتوس پيروز  ليتوسپيرا

  تب شديد، اسهال، زخم روده كوچك  تب حصبه  سالمونالتيفي
  اي عفونت روده  شيگلوز  شيگال

  اسهال بينهايت شديد، كاهش آب بدن  وبا  ويبريون كلرا
      ها ويروس

    بيماري تنفسي  ادينوويروس
    هاي گوارشي بيماري  اي هاي روده ويروس

  زردي، تب   هپاتيت عفوني  Aهپاتيت 
    گوارشي  رئوويروس
    گوارشي  روتا ويروس
      تك ياخته گان
  اي اسهال، عفونت روده  زيسباالنيتديا  باالنتيديوم

  اسهال طوالني همراه با خونريزي  آميبياز  آنتاموباهيستوليتيكا
  اسهال، تهوع، سوء هاضمه   ژيارديازيس  مبلياژياردياال

      ها ها و كرم انگل
  اي كرم نواري تجمع روده  بيماري انگل آسكاريس  اسكاريس لومبريكوئيدس
  كرم سنجاقي  آنتروبياسيس  آنتربيوس و ريكوالريس

  كرم جگر گوسفند  فاسيولياسيس  فاسيوالهپاتيكا
  تاهكرم نواري كو  هيمنوليپاسيس  هيمنوليپس نانا
  كرم نواري گاو  تنياسيس  تنياساگيناتا

  كرم شالقي  تريكوپاسيس  تريكوريس تريكورا
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  . آورده شده است) 3 ( شمارهخانه و شرح تمهيدات بازدارنده و حفاظتي آنها در پيوست فهرستي از عوامل خطرزا و حادثه آفرين در تصفيه

  مخاطرات ارگونوميك -3-4

  .باشد  عضالني كارگران ناشي از شرايط نامناسب محيط كار مي-ويژه بر روي سيستم استخواني ههاي وارده ب مخاطرات ارگونوميك، آسيب
 بـاال بـودن درجـه حـرارت، نشـستن و ايـستادن              ، تكراري و جابجايي اجسام سنگين، ارتعاش      ياين مخاطرات در اثر انجام كارها     

  .شود ميگيري ابزار آالت نامناسب ايجاد كار بهي نادرست انجام كار و يا ها روشصحيح به مدت طوالني ناشي از  غير
رعايت نكـات  . باشد ميترين مخاطره ارگونوميك، ناشي از بلند كردن و جابجايي اجسام سنگين        ي فاضالب اصلي  ها  خانه  تصفيهدر  

  .شود ميذيل به هنگام جابجايي مواد سنگين و پرحجم سبب كاهش مخاطرات 
يي در نظر گرفته شده و زماني اقدام به جابجايي شود كه امكان آن توسط فرد                بايد اندازه، شكل و وزن جسم جهت جابجا        −

 . ميسر باشد

 .  سطوح لغزنده در جابجايي اجسام توجه شودچنين همي مضرس و تيز و خشن و ها لبهي فلزي، ها تراشهبه  −

 .  محكم و حالت تعادل همواره وجود داشته باشدها قدمدر جابجايي بايد  −

 . تا آنجا كه ممكن است بايد نزديك جسم بوددر هنگام حركت  −

 . پشت شخص تا آنجا كه ممكن است بايد مستقيم باشد −

 . خم شود در بلندكردن اجسام بايد همواره پشت راست و زانو −

 .هرگز باري كه موجب مسدود كردن ديد جلو شود جابجا نشود −

 .  درجه خم شود90در هنگام پايين گذاشتن جسم، زانو بايد با زاويه  −

 بايد توزيع وزن به هر فرد يكسان بوده و هـر دو نفـر در جهـت حركـت قـرار                      شود  مي نفر حمل    2كه بار توسط     درصورتي −
 . داشته باشند

هنگام جابجايي اجسام سنگين و پرحجم از وسايل باالبر برقي يا مكانيكي كه توسط شخص مجاز و آموزش ديده هدايت                     −
 . ، استفاده شودشود مي

اگر اجسام بايد توسط دست جابجا شود، در اين صورت الزم است جهت جلوگيري از بـروز هرگونـه صـدمه بـه دسـت و                           −
 : انگشتان موارد زير رعايت شود

 

  . از روغن، چربي يا آب پاك شوددستان و مسير عبور بايد •
 .ن، چربي و هرگونه غبار پاك شوداجسام سنگين و پرحجم در هنگام حمل بايد از روغ •

 .صورت لزوم از دستكش استفاده شودر د •

 . در هنگام حمل اجسام،  انگشتان دست بايد در معرض برخورد با ساير اجسام قرار نگيرد •

 . جسم بايد در هنگام حمل محكم گرفته شود •

 85ي مـشمول مـاده   هـا  كارگـاه  در كليه 29/03/1389در ضمن رعايت مفاد مندرج در آيين نامه حفاظتي حمل دستي بار مصوب  
  . استالزاميقانون كار جمهوري اسالمي 



  4فصل 4

  محدودبسته و  هايفضا
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  محدودبسته و  هايفضا -فصل چهارم 

  كليات -4-1

  :شود يف ميرصورت زير تع هاي فاضالب به خانه آوري و تصفيه و محبوس در شبكه جمع 1ي محدودهافضا
و كار محوله را انجام دهد وليكن در ورود و خروج از آن محدوديت وجود دارد       تواند در آن وارد شده        فضاهايي كه شخص مي    -الف

  )ها خانه روها، تلمبه روها، فاضالب ها، آدم نظير مخازن روباز يا سربسته، سيلوها، هوپرها، چاله(
اي بازرسي، نگهـداري،    بنابراين ورود اتفاقي و غيرمستمر كارگران بر      . اند  فضاهايي كه براي توقف و كار مستمر طراحي نشده          -ب

  .تواند بسيار خطرناك باشد تعميرات و تميزكاري به علت امكان مواجهه با گاز، مواد شيميايي و فيزيكي مي

  مخاطرات فضاي محدود -4-2

   و يا زياد بودن اكسيژنكم - 2-1- 4

  فضاي با اكسيژن محدود -الف

.  درصد تنـزل يابـد     5/19 از   تر  كمولوژيك به   ي شيميايي و يا بي    ها  واكنشسطح اكسيژن در يك فضاي محدود ممكن است در اثر           
  . بيانجامد و سبب كاهش اكسيژن شودها واكنش ممكن است به اين ري زموارد

 )همانند جوشكاري، برشكاري و گرم كردن(احتراق مواد قابل اشتعال  −

 )هاي فاضالب عنوان مثال مواد موجود در شبكه به( ها با مواد آلي واكنش باكتري −

 )زنگ زدگي سطوح فلزي(آلي واكنش مواد غير −

 جابجايي اكسيژن با ساير گازها −

 )حضور كارگران زياد در يك فضاي محدود(مصرف باالي اكسيژن  −

 و يـا    گيـرد   مـي يي كه تهويه به خـوبي انجـام ن        ها  محلي فاضالب معموال در     ها  خانه  تصفيه و   آوري  جمعكمبود اكسيژن در شبكه     
 يا گاز كلر توليد شود و يا تجمع يابد وجـود            اكسيدكربن  ديروژن سولفوره، بخارات نفتي،     درجاهايي كه ممكن است گازهايي نظير هيد      

گازهـايي نظيـر   . افتـد  مـي تر از سطح طبيعي زمين احـداث شـده اتفـاق     يي كه در تراز پايينها ساختمان كمبود اكسيژن اغلب در     .دارد
از آنجايي  . باشد  مي از جرم ويژه هوا      تر  سنگين زيرا جرم ويژه آنها      ي پست تجمع يابند   ها  محلهيدروژن سولفوره و كلر تمايل دارند در        

ي پست نفوذ كرده جايگزين هوا    ها  محل باشد در    1 از   تر  بيش بنابراين هرگونه گازي كه جرم ويژه اش         ، است 1كه جرم ويژه هوا برابر      
. شـود   مـي ها به سمت باال هدايت شده و خارج         رو  مآد در   باشد  مي 1 از   تر  كمبرعكس گاز متان كه جرم ويژه آن        . گردد  ميدر آن محل    

  . توسط بادبزن و يا دمنده انجام گيردتواند ميتهويه 
  .دهد مي نشان در حالت كاهش غلظت اكسيژن را آميز مخاطره شرايط )1-4(جدول 

  

                                                       
1- Confined Spaces 
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  آميز در حالت كاهش غلظت اكسيژن مخاطره شرايط -1-4جدول 
  شرايط خطر  غلظت اكسيژن

   سطح اكسيژن قابل قبولحداقل   درصد5/19
   اوليه عاليمبر هم خوردن تعادل شخص و بروز ،  عاديصورت بهكاهش قابليت كار    درصد15 -19
   ضعيفگيري تصميمافزايش تنفس،    درصد12 -14
  ها به رنگ آبي  افزايش تنفس، تبديل لب   درصد10 -12
  فراق  بيهوشي، حالت تهوع و است، ضعف مغزي، ضعف عمومي   درصد8 -10
   درصد كشنده با احتمال بهبودي50 دقيقه6 به مدت - دقيقه كشنده8به مدت     درصد6 -8

   ثانيه مرگ40حالت كما در    درصد6-4
  

  فضاي با اكسيژن زياد-ب

، طراحي ضعيف و نگهداري غلط تجهيـزات ذخيـره   ها خانه تصفيهيكي از داليل عمده براي ايجاد فضاي با غلظت اكسيژن باال در       
  :باشد مياين فضا داراي شرايط زير . گيرند ميي هوادهي بااكسيژن خالص مورد استفاده قرار فرايندها كه براي باشد مياكسيژن 
 . درصد است21غلظت اكسيژن بيش از  −

هاي آغشته به روغـن در   چنين مو، لباس، مواد و لباس     شود مواد قابل اشتعال و احتراق هم        غلظت باالي اكسيژن سبب مي     −
 .ت ايجاد جرقه شديدا بسوزندصور

 .هرگز نبايد از اكسيژن خالص براي تهويه فضا استفاده نمود −

 .هرگز نبايد يك مخزن تحت فشار در فضاي محدود نگهداري شود −

  گازهاي سمي و قابل اشتعال - 2-2- 4
  :صورت زير در فضا پراكنده شوند بهند توان ميي سمي و قابل اشتعال گازها
  .شونددر فضاي محدود نگهداري  وادي كهتجزيه م از ناشيگازهاي سمي  −
آميزي و   زدايي، رنگ  كاري، زنگ  يي همانند جوشكاري، برشكاري، سنگ زدن، لحيم      ها  فعاليتناشي از انجام    گازهاي سمي    −

 .زدايي باشد چربي

 .ي مجاور فضاي محدود باشدفضاهاناشي از نشت گاز در گازهاي سمي  −

  جارخطر انف - 2-3- 4
  : دخيل هستندصلي در بروز انفجاردو عامل ا

 ميزان اكسيژن در هوا −

 گازها و يا بخارات قابل اشتعالحضور  −

 . به انفجار منجر شودتواند مي گاز و هوا ي ازنسبت مناسب
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 مثال محـدوده انفجـار      عنوان  به.  قرار گيرد  »محدوده انفجار « غلظت آن بايد در      ، يك گاز و يا بخار، قابل اشتعال باشد        كه  اينبراي  
مخلوط متان هـوا    ) LEL ،حد پايين انفجار  ( درصد   5اين بدان معني است كه زير غلظت        . باشد  ميرصد غلظت در هوا      د 15 تا   5متان،  

  .پذيرد مي انفجار صورت ن)UELحد باالي انفجار (% 15ي بيش از ها غلظت مشابه در طور به. قابل انفجار نيست

  منابع توليد جرقه -3-1- 2- 4

  :باشد نمايند كه شامل موارد زير مي ميي قابل انفجار را تامين گازها مشتعل نمودن منابع توليد جرقه، انرژي حرارتي الزم براي
 ي جوشكاري و فندك سيگار ها شعلهشعله مستقيم همانند  −

 ي معيوب و يا تجهيزات با اضافه بارها كابلجرقه الكتريكي ناشي از  −

 ي بخارها لولهاي و  هاي رشته ها، المپ سطوح داغ گرمكن −

 .شود ميي مصنوعي ايجاد ها لباس از الكتريسيته ساكن مثل آنچه از ي ناشيها جرقه −

  ي ناشي از اصطكاك، همانند برخورد يك ابزار فلزي با يك وسيله ديگرها جرقه −

  خطر محبوس شدن - 2-4- 4
 :در موارد زير خطر محبوس شدن وجود دارد

 غرقاب شدن در فضاي محدود −

 پيدايش جريان ناگهاني آب و يا فاضالب −

   اثر جابجايي و حركت مواد جامد ذخيره شده در فضاي محدودمحبوس شدن در −

  ساير مخاطرات - 2-5- 4
  .باشد ساير مخاطرات در فضاي محدود شامل مخاطرات برقي و مكانيكي، صدا، دماي بسيار باال، سقوط اجسام و لغزش و افتادن مي

  ي محدودفضاهاورود به  -4-3

  :هاي زير باشد فعاليت هر يك از دليل بهي محدود ممكن است فضاهاورود به 
 تميزكاري و تخليه ضايعات يا لجن −

 بازرسي فيزيكي تجهيزات  −

  و ساير تجهيزاتموتورها، ها پمپنصب  −

 كارهاي نگهداري همانند سند بالست، رنگ كاري و يا پوشش سطوح  −

  و نشانگرهاها گيجقرائت  −

 انجام امور تعميراتي همانند جوشكاري و برشكاري −

 ي تلفن، برق و غيرهاه كابلنصب، تعمير و بازرسي  −
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 ها لولهتست  −

 نجات افراد مجروح −

  :ي اوليه زير ضروري استها بررسيي محدود انجام فضاهافارغ از دليل نياز به ورود به 
 بازرسي اتمسفر محيط −

 تشخيص وجود اتمسفر مناسب −

 فضاهابررسي تمام  −

 بررسي عدم كمبود اكسيژن −

 .جرم حجمي كربن مونواكسيد مشابه هواست  وتر سنگينولفيد تر، هيدروژن س  كه متان سبكد داشته باشيخاطر به

  تهويه -الف

 .تهويه اولين راهكار براي رفع مشكالت است −

 .شناخت مخاطرات در فضاي محدود، جهت رفع آن الزامي است −

 . مستمر انجام شودصورت بهعمل تهويه بايد  −

 .آزمايش شود مجدد فضا قبل از ورود بايد −

 جداسازي -ب

  تجهيزات برقي از مدارخارج كردن  −
 بستن و تخليه خطوط هواي فشرده و ساير سياالت −

 ي مكانيكيها شفتها و  قطع محرك −

 محكم كردن قطعات مكانيكي در موقعيت خود  −

 مسدود كردن جريان آب و يا فاضالب −

  فضاهاي محدود نيازمند مجوز ورود - 3-1- 4
  :داشته باشد زير را ويژگيفضايي نيازمند اخذ مجوز ورود است كه يك و يا چند 

 .داراي اتمسفر خطرناك باشد و يا شرايط براي تبديل اتمسفر به شرايط خطرناك وجود داشته باشد −

 . در آن وجود داشته باشدبردار بهره باشد كه امكان محبوس شدن اي مادهحاوي  −

 . باشد كه امكان محبوس شدن و يا خفه شدن فرد وجود داشته باشدنحوي بهشكل داخلي آن  −

 . خطر ديگري براي ايمني و سالمت فرد باشدرگونههداراي  −

  .باشد مي نپذير امكانورود به اين فضا نيازمند صدور مجوز ورود است و بدون آن ورود به فضا 
  .برگه مجوز ورود بايد حاوي اطالعات و مشخصات زير باشد

  ناظر ارشدمسوولامضاي مجوز ورود توسط  −
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 تاريخ، موقعيت و نام فضاي محدود −

 ورود و مخاطرات شناخته شده فضادليل  −

 ، اشخاص همراه و مراقب و اشخاص ناظر ارشدشوند مينام شخص و يا اشخاصي كه وارد فضا  −

 نتايج آزمايش اتمسفر فضا همراه با امضاي شخص آزمايش كننده −

 نام و شماره تلفن تيم نجات −

 ي برقراري تماسها روش −

 تجهيزات حفاظت شخصي −

 هاي اعالم هشدار روش −

 ات نجاتتجهيز −

 تجهيزات تنفسي −

  :دهند ميتيم ورود به فضاي محدود را سه گروه تشكيل 

 1شود ميشخصي كه وارد فضا  -

  . تا نسبت به انجام كار اقدام نمايدشود مي فيزيكي وارد فضاي محدود صورت بهشخصي است كه 

 2شخص همراه -

ايـن شـخص فـضا را بـراي ورود     . ت نظـارت دارد شخص همراه، شخصي است كه خارج فضاي محدود باقي مانده و كـار را تحـ     
 .سازيد مي در صورت نياز تيم نجات را مطلع چنين هم و دهد مي شرايط غير عادي را گزارش هرگونه محافظت كرده و غيرمجاز

 3شخص ناظر ارشد -

  . اصلي و هماهنگ كننده ورود به فضاي محدود استمسوولشخص ناظر ارشد 

  ي نيازمند مجوز ورود فضاها  نقشه راه و برنامه ورود به - 3-2- 4
ي تحت كنترل قرار دادن تمامي مخاطرات احتمالي، قبـل از اقـدام بـه ورود بـه يـك فـضاي                      ها  روشوجود يك نقشه راه حاوي      

  :يل پرداخته شوددر اين نقشه راه بايد به موارد ذ. محدود الزامي است
 وظايف كارگران −

 هاي نجات در محل روش −

 قراري تماس و ارتباط با خارج هاي بر تجهيزات نجات و روش −

                                                       
1- Entrant 
2- Attendant 
3- Supervisor 
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 ها و تجهيزات تجهيزات حفاظت شخصي، شامل لباس −

 هاي جداسازي و قطع انرژي و كنترل حركت مواد جامد و سياالت  روش −

 وظايف اشخاص همراه −

 وسايل كافي براي ورود و خروج به فضاي محدود  −

 آزمايش شرايط جوي −

 رت مواد قابل انفجار و قابل اشتعالهاي كافي براي كار در مجاو ها و دستورالعمل روش −

 تهويه مناسب فضا و خارج نمودن گازهاي سمي و قابل اشتعال −

  فضاهاي محدود بدون نياز به مجوز ورود - 3-3- 4
 قابليت پديد آمـدن اتمـسفري كـه سـبب           چنين  همفضايي كه فاقد اتمسفر خطرناك بوده و يا در معرض چنين اتمسفري نباشد و               

 .شود مي شود در آن وجود نداشته باشد، فضاي محدود بدون نياز به مجوز ورود ناميده مرگ و يا صدمات جدي فيزيكي

 اقدامات پيشگيرانه -4-4

  .زير باشد  بايد حول دو محورها آموزش اين .ين اقدام پيشگيرانه آموزش افراد ذيربط استتر مهم
  ي عمومي ها آموزششناخت مخاطرات و ساير  -الف

دهد بايد براي كار ايمـن در ايـن فـضاها       شود و يا كارهاي مرتبط را انجام مي         ود مي هر كارگري كه وارد يك فضاي محد       −
 . اين آموزش بايد شامل شناخت مخاطرات مربوطه باشد. آموزش ديده باشد

 .بايد شخصي با اطالعات و تجربه كافي براي آموزش در نظر گرفته شود −

 .پذيردها بايد با هماهنگي بخش سالمت و ايمني صورت  اين آموزش −

 .ها بايد به روز شود در صورت هرگونه تغيير در شرايط كار، آموزش −

اي آموزشـي وجـود       هاي برگزار شده، مربيان و اشخاص شركت كننـده در دوره            ها از دوره    در هر لحظه بايد آخرين گزارش      −
 .داشته باشد

 شناخت نقشه راه تهيه شده براي شرايط موجود   -ب

 .هاي آموزشي كافي براساس نقشه راه مربوطه برگزار شده است رهبايد اطمينان حاصل شود كه دو −

 .بايد از پيروي از نقشه راه اطمينان حاصل شود −

  ي اوليه نجات در محل ها روشاقدامات فوري و  -4-5

 بـدين   .، هيچ كارگري نبايد وارد يك فضاي محدود شود        مدون شده نجات در محل    ي اوليه   ها  روش و   ها  دستورالعملقبل از وجود    
ي آموزشي اين افراد بايد ها دوره. ظور همواره بايد تعداد افراد آموزش ديده به تعداد كافي براي انجام اقدامات اوليه وجود داشته باشد             من

  :دربرگيرنده موارد ذيل باشد
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  ي نجات در محلها  روش-

 )CPR(ريوي  - ي احيا ي قلبيها روشي اوليه وها كمك 

  مناسب از تجهيزات نجاتگيري بهره 

  :اند داراي شرايط زير است  گرديدهالوه بر اين بايد اطمينان حاصل نمود كه تجهيزات نجات كه در نقشه راه مشخصع
 تماما دردسترس باشند 

 .براي ورود به فضاي محدود مناسب باشند 

يـن  نتـايج ا  . ي مشخص توسط يك شخص مطلع مورد بازرسي قرار گرفته تا در شرايط عملكرد مناسب باشـند                ها  دورهدر   
 .ها بايد ثبت گردد بازرسي

 . براي برقراري تماس با اشخاص همراه دردسترس باشد،تجهيزات ارتباطي مناسب شرايط 

  
  





  5فصل 5

شناسايي مخاطرات و اقدامات 
پيشگيرانه، كنترلي و اصالحي بر 
  حسب محل وقوع
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  اصالحي بر حسب محل وقوع شناسايي مخاطرات و اقدامات پيشگيرانه، كنترلي و-فصل پنجم

  ي فاضالبها خانه تلمبه و آوري جمعي ها شبكه - 1- 5

  )روها  و آدمهافاضالبرو (آوري جمعي ها شبكه - 1-1- 5

  مخاطرات -الف

، خطر  خطرگاز گرفتگي، ورود به فضاهاي محدود، مخاطرات مكانيكي، مخاطرات بيولوژيكي، غرق شدن،خطرات ترافيكي −
  سقوط فرد يا مصالح

  دزيا: شدت مخاطرات −

  اقدامات پيشگيرانه -ب

ها بايد محـدوده كـار بررسـي و بـراي     رو آدمقبل از شروع كار در خيابان يا مناطق پرترافيك، حتي هنگام بازكردن دريچه      −
 .  شودريزي برنامهانجام كار 

 ست ارو آدم سمت به اخطاري و يا بستن مسير حركت وسايل نقليه عاليمها مستلزم حفاظت محل توسط رو آدمكار در  −

 .هاي كم ترافيك انجام گيرد عاليم خطر و سيستم حفاظت از ترافيك بايد در نظر گرفته شده و كوشش شود كه كار در زمان −

) مجهز بـه فلورسـنت    (هاي ترافيك     متري در محل كار و يا نصب مخروط        150نصب عاليم بلند و پرچم در فاصله حدود          −
نحـوي    عاليم بايد بـه   . خطار مناسبي براي رانندگان وسايل نقليه باشد      تواند ترافيك را به سمت مناسب هدايت كند و ا           مي

  . ممكن كاهش دهدحداقل بهنصب شود كه مشكالت ترافيكي را 
ايـن امـر    .  بين محل كار و ترافيك قـرار گيـرد         تواند  بردارمي  بهرهبه عنوان يك امر حفاظتي در صورت امكان وسيله نقليه            −

 تا محل   بردار  بهرهبايد مطمئن شد كه در اين وضعيت وسيله نقليه          .  مطلع نمايد  بردار  بهره حضور   از وسايل نقليه را     تواند  مي
وسـيله مناسـبي جهـت      روهـا     در فاصله مناسبي از محل آدم     نصب چراغ چشمك زن با نور قرمز        . كار در حد مناسبي باشد    

 .شش شب رنگ باشدبردار بايد ملبس به پو  و در هنگام كار در شب بهره استوسايل نقليهاخطار به 

ها و ساير فضاهاي محدود از رواناب ناشـي از          فاضالبرو پرشدن سريع    اي  لحظه خطر   كه  اين هواشناسي براي    بيني  پيشبه   −
 نبايـد  پيوندد مي وقوع به چندين واحد مسكوني و صنعتي چه زمان اي لحظه فاضالب كه اينبارندگي وجود دارد يا خير و يا     

 در نظر گرفته شـود،      گردد  ميها  فاضالبرو وارد   بردار  بهرههمواره احتياط الزم هنگامي كه كارگر       اعتماد كرد، لذا الزم است      
 . را خواهد بردفاضالبرو جريان سيالب يا فاضالب همه چيز داخل صورت اينچه در غير 

 فاضـالبرو ون  هاي سطحي ناشي از رواناب قرار گيرد در اين صورت الزم است يك كارگر بير                در معرض آب   فاضالبرواگر   −
  . نمايدم بتواند خطر بروز سيل را اعالرو آدمو يا 

.  شـود بيني پيشها بايد رو آدمي ايمني يا زنجيرهاي مقاوم در مقابل خوردگي در ها ميلهتمهيدات احتياطي و حفاظتي نظير    −
 با وسايل سنگين به طوري كه در صورت اعالن خطر، شخص. ها در شبكه استرو آدم از همه فاصله مناسب      تر  مهمليكن  

توصيه كلي اين است كه در هيچ شـرايطي         .  از شبكه خارج شود    رو  آدمهمراه خود بتواند قبل از طي مسافت زياد از طريق           
مكمـل ضـوابط طراحـي      «سازمان برنامه و بودجه تحـت عنـوان          163هاي مجاز مندرج در نشريه         طول ها از رو  آدمفاصله  
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كليه مخازني كه احتمال خطر افتادن افراد در آنها         . تجاوز نكند » ضالب شهري هاي سطحي و فا     آوري آب   هاي جمع   شبكه
  .وجود دارد بايد توسط نرده با ارتفاع مناسب يا ايجاد سقف روي آنها محافظت شود

 شد، هرگز نبايد بدون آگاهي از وجود گازهـاي قابـل انفجـار، گـاز هيـدروژن سـولفوره، كمبـود                  گفتههمان گونه كه قبال      −
 . گرديدرو آدمو يا ساير گازها كه ممكن است موجب بروز حوادث و صدمات گردد وارد اكسيژن 

امروزه وسايل و تجهيـزات مختلفـي بـراي         . ها بايد گازهاي مضر با تهويه مناسب تخليه شوند        رو  آدمقبل از ورود به داخل       −
مورد نظر انتخـاب ومـورد اسـتفاده قـرار          وسيله  ، حسب نوع آلودگي   تواند  مي هرگونه هواي آلوده وجود دارد كه        گيري  اندازه
  . مراجعه نمود) 3-3( به جدول توان مي غلظت گازهاي خطرناك گيري اندازهي ها روش ابراي آشنايي ب. گيرد

الزم است همواره از ابزار مخـصوص ايـن         . ها استفاده نمود  رو  آدمهرگز نبايد از انگشتان دست براي بازكردن درب دريچه           −
)  متر 1حدود  ( افقي در فاصله مناسبي      صورت  به آن را    رو  آدمر ضمن الزم است پس از برداشتن درپوش         د. كار استفاده شود  

  .  فراهم شودرو آدم قرار داد تا فضاي الزم براي كار در اطراف رو آدماز ورودي 
و يا پوسيده نبودن آنهـا      ها بايد احتياطات الزم معمول و از شل نبودن          رو  آدمي نصب شده در     ها  پلهدر استفاده از نردبان يا       −

 . مطمئن گرديدرو آدم داخل بهقبل از ورود 

پوشـش داده شـوند، چـه در غيـر          ) نظير پلـي پـروپلين    (ي فلزي بايد به منظور جلوگيري از خوردگي با مواد مناسب            ها  پله −
 بـه ديـواره     هـا   پلـه اتـصال   .  مورد بازديد قرار گيرد و در صورت خرابي تعـويض گـردد            ها  پله بايد به طور مرتب      صورت  اين
 .ها بايد به نحوي باشد كه به راحتي عمل تعويض صورت گيردرو آدم

ولـيكن الزم اسـت     . ي برخوردار است  تر  بيشها از ايمني    رو  آدمي نصب شده در     ها  پلهاستفاده از نردبان متحرك نسبت به        −
  باشد به نحوي استقرار يابد كه امكان سرخوردن وجود نداشتهرو آدمپايه پله در داخل 

 .احداث شود) 1:6حدود (ها بايد به اندازه كافي عريض و با شيب مناسبي رو آدمماهيچه  −

رو نظاره گـر ورود و خـروج از           همواره بايد يك نفر كمكي در خارج آدم       . رو شد   هرگز نبايد به تنهايي وارد آدم      −
ه قابـل دسـترس از محـل    شود حداقل با يك يا چند نفر ديگر كـه در فاصـل        در ضمن توصيه مي   . رو باشد   آدم
از . رو خـارج نمـود      رو هستند تماس حاصل نمود تا بتوان در شرايط اضطراري شخص مـصدوم را از آدم                 آدم

 .رو استفاده نمود توان جهت خروج شخص مصدوم از داخل آدم وسيله نقليه مجهز به باال بر نيز مي

اندازه مناسب براي حفاظت شـخص از ابـتال بـه عفونـت              بايد از دستكش و چكمه الستيكي با         رو  آدمهنگام كار در داخل      −
 .استفاده شود

 انتقال يابد و از پرت كردن ابزارآالت براي فـردي كـه در داخـل    رو آدموسايل و ابزار آالت كار بايد در يك  سبد به داخل       −
 .ر ايمني مناسب نيست از نظرو آدمحمل ابزار آالت با يك دست هنگام پايين رفتن به داخل .  است خودداري شودرو آدم

 .منظور حفاظت در مقابل سقوط احتمالي اشيا الزامي است رو به استفاده از كاله ايمني حين كار در داخل آدم −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

 روپوش ضد آب و استاندارد، كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش،ماسك، عينك ايمني

  . آورده شده است4 فاضالب در پيوست آوري جمعه چك ليست ارزيابي مخاطرات ورود به شبك
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  ي فاضالبها خانه تلمبه - 1-2- 5

  مخاطرات -الف

 مخـاطرات ورود بـه      ، خطـر شـوك الكتريكـي      ، مخاطرات مكانيكي  ، مخاطرات بيولوژيكي  ، نظافت نامناسب  ، سطوح لغزنده  ،سقوط
  تماس با سطوح داغ موتورها خطرسوزي، آتش خطر ، روشنايي كم،ي سمي و قابل انفجارگازها خطر ،ي محدودفضاها

  متوسط: شدت خطر

 گيرانهاقدامات پيش -ب

 .قبل از روشن كردن دستگاه بايد كنترل شود كه شخص ديگري مشغول به انجام تعميرات نباشد −

گـرد و غبـار،   . اندازي تجهيزات چرخشي كليه اشخاص بايد در فاصله مناسبي از شفت در حـال چـرخش باشـند       هنگام راه  −
 .ها پرتاب شود ها يا كوپلينگ ات شل ممكن است از شفتروغن يا فلز

 .گونه سايه ايجاد نشود نحوي استقرار يابند كه هيچ ها بايد به ها بايد در حد مناسبي باشد و چراغ خانه روشنايي تلمبه −

انع نصب پله باشـد     كه محدوديت فضا م     هنگامي. ها بايد مجهز به دستگيره و كف پله غير لغزنده باشند            خانه  ها در تلمبه    پله −
 6خانه بـيش از   در صورتي كه عمق تلمبه. شود نردبان عمودي توصيه ميو  1هاي پيچوار، نردبان كشتي در اين صورت پله  

بينـي    اگردر نردبان حفاظ يا قفس پـيش      . متر باشد نردبان عمودي بايد همراه با قفس كه نردبان را احاطه كرده است باشد              
 . بيني شود  بايد يك سكوي مياني پيش متر6نشود در اين صورت هر 

 .هرگونه شرايط نامتعارف بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شود −

هـاي   خانه، ديد ضعيف به علت چـراغ        تجمع آب يا روغن در كف تلمبه      .صورت مداوم تميز شود     ها بايد به    خانه  محوطه تلمبه  −
بردار  طور مرتب توسط بهره خانه امري عادي است كه بايد به هاي پوشيده شده از چربي و گرد و خاك در تلمبه        كثيف و پله  

 . ريزي شده تميز گردد صورت برنامه خانه به تلمبه

 .از پوشش مناسب و دستكش استفاده شود −

 .ها بايد با مايع ضد باكتريال شسته شود پس از انجام كار دست −

 .ا الزامي استه خانه فضاهاي محدود در مورد تلمبههاي ورود به  رعايت دستورالعمل −

  .درب ورودي ساختمان بايد در مواقع غير ضروري بسته باشد −
نوع اين وسايل بايد    . به موقعيت قرارگيري تجهيزات اطفاي حريق براي دسترسي سريع در مواقع مورد نياز بايد توجه شود                −

اده از مواد اطفـاي حريـق مـايع    استف. به نحوي باشد كه بتوان هم براي وسايل برقي و ساير مواد جامد ديگر استفاده شود           
  .شود  به عنوان اطفا كننده حريق توصيه ميA-B-Cهاي  نوع  مواد شيميايي پيشنهاد شده در آتش. بايد اجتناب گردد

 .هاي اوليه بايد توجه شود به موقعيت قرارگيري جعبه كمك −

 .هاي تجهيزات بايد بعد از انجام تعميرات بر روي دستگاه نصب گردند حفاظ −

                                                       
1- Ships Ladder 
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 .برداران مجرب صورت پذيرد برداران كم تجربه با نظارت بهره فاده از بهرهاست −

عنـوان مثـال كارهـاي برقـي بايـد توسـط              بـه . برداري توسط افراد غير متخصص پرهيـز شـود          بايد از انجام عمليات بهره     −
 .متخصصين مربوطه صورت پذيرد

 .هاي گشاد و آويزان استفاده نمايند برداران نبايد از لباس بهره −

  ان بردار بهرهپوشش الزم براي  -ج

  روپوش ضد آب، كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش، عينك ايمني

  ي فاضالبها خانه تصفيه -5-2

 مورد بررسـي قـرار      خانه  تصفيهان در هنگام كار در هر يك از واحدهاي خطرزاي           بردار  بهرهدر اين بخش عوامل موثر جهت ايمني        
اسـتناد مـاده   ه  ب29/03/1389مصوب » ي آب و فاضالبها خانه تصفيهايمني  «نامه   ندرج در آيين  عالوه بر اين رعايت مواد م     . گيرد  مي
  . قانون كار جمهوري اسالمي ايران الزم االجرا است85

  واحد آشغالگيري - 2-1- 5

   مخاطرات-الف

 يسقوط در كانال، سطوح لغزنده، نظافت نامناسب، مخاطرات بيولوژيكي، مخاطرات مكانيكي، خطر شوك الكتريك −

  متوسط: شدت مخاطرات −

   اقدامات پيشگيرانه-ب

 .قبل از روشن كردن دستگاه بايد كنترل شود كه شخص ديگري مشغول به انجام تعميرات نباشد −

 . شرايط نامتعارف بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شودهرگونه −

 . مداوم تميز شودصورت بهمحوطه آشغالگير بايد  −

 . شوداز پوشش مناسب و دستكش استفاده −

 .ي خود را پس از انجام كار با مايع ضد باكتريال بشويدها دست بايد بردار بهره −

 .ي ورود به فضاهاي محدود بايد رعايت شودها دستورالعمل −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   دستكش، ماسك ،ي مناسبها لباس
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  يگير دانهواحد - 2-2- 5

   مخاطرات-الف

  اطرات بيولوژيكي، مخاطرات مكانيكي، خطر شوك الكتريكي، ورود به فضاهاي محدودسقوط، سطوح لغزنده، نظافت نامناسب، مخ
  متوسط : شدت مخاطرات

  رانهي اقدامات پيشگ-ب

 .قبل از روشن كردن دستگاه بايد كنترل شود كه شخص ديگري مشغول به انجام تعميرات نباشد −

 . شرايط نامتعارف بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شودهرگونه −

 . مداوم تميز شودصورت به بايد گير دانهحوطه م −

 .از پوشش مناسب و دستكش استفاده شود −

 . بشويدگندزاي خود را پس از انجام كار با مايع ها دست بايد بردار بهره −

 .ي ورود به فضاهاي محدود بايد رعايت شودها دستورالعمل −

  انبردار بهرهي الزم براي ها  پوشش-ج

  لباس مناسب، دستكش

  نشيني تهواحد  - 2-3- 5

  راتمخاط -الف

 ، لغزش و سقوط، مخاطرات مكانيكي، خطر شوك الكتريكييخطر غرق شدن، سقوط از ارتفاع، مخاطرات بيو لوژيك −

  كم: شدت مخاطرات −

   اقدامات پيشگيرانه-ب

هـا،    نها، نردبـا    لذا الزم است كليه سطوح، كليه پله      . ها خطر سر خوردن است      ترين خطر در هنگام كار در اين حوض         بزرگ −
تواند   يك قطعه كوچك يخ مي    . بايد در فصل سرد و يخبندان با احتياط در اين واحدها كار كرد            . روها غيرلغزنده باشند    گربه

هـاي   كـشي يـا تميـز كـردن سـرريزها و كانـال       تواند شامل برس نشيني مي هاي ته   نگهداري حوض . بسيار خطرناك باشد  
ز به ورود به داخل حوض بايد از طناب و تجهيزات مناسب همراه با حضور در صورت نيا . آوري فاضالب خروجي باشد     جمع

مـسير  . هنگام كار در كف حوض بايد بسيار احتياط نمود. افتادن در حوض صدمه جدي در بردارد  . فرد كمكي استفاده شود   
  .از حركت روي باقيمانده لجن در كف اجتناب شود. حركت در كف حوض بايد با فشار آب تميز شود

 .بل از روشن كردن پل لجن روب بايد اطمينان حاصل شود كه شخص ديگري مشغول انجام تعميرات نباشدق −

 .ي نجات براي استفاده سريع در شرايط اضطراري اطمينان حاصل شودها جليقهبايد از موقعيت  −
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 .اظ نصب شود بايد اطراف سطوح عبوري و راهروها حف.از راه رفتن بر روي ديواره مخازن اكيدا خوداري شود −

 .ي مناسب استفاده شودها پوششدر حين انجام كار بايد از  −

 و برچسب از روشن شدن آنها توسط افـراد  عاليمدر صورت كار روي تجهيزات برقي الزم است، برق آنها قطع و با نصب            −
 .ديگر جلوگيري شود

بايد توجه داشت كه گرچه سـرعت       . جام گيرد  ان باشد  ميها نبايد هنگامي كه واحد در حال كار          تعمير و يا تنظيم لجن روب      −
 . وليكن قدرت زيادي در اين چرخش وجود داردباشد ميچرخش لجن روب كند 

 و ساير قطعات در حال چرخش بايد در سر جاي خـود             ها  تسمه، زنجيرها،   ها  دندهپس از پايان تعميرات حفاظ اطراف چرخ         −
 .نصب شود

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش، آب و استانداردروپوش ضد

  واحد هوادهي - 2-4- 5

   هوادهي با هوادهي سطحيهاي حوض -4-1- 2- 5

   مخاطرات-الف

، مخاطرات مكانيكي، خطـر شـوك الكتريكـي، تمـاس بـا             )ها  پاشش آئروسل  (يخطر سقوط و افتادن، مخاطرات بيولوژيك      −
 سطوح داغ موتورها

  متوسط: شدت مخاطرات −

  امات پيشگيرانهاقد -ب

 .دستگاه بايد كنترل شود كه شخص ديگري مشغول انجام تعميرات نباشدنمودن قبل از روشن  −

 .بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شودها  هواده شرايط نامتعارف و صداي غيرطبيعي هرگونه −

  .هاي سطحي الزم است هاي دسترسي به هواده حفاظ در راهروها و پل −
 .ها در فضا استفاده از ماسك الزامي است وشش مناسب استفاده نمايند، در صورت وجود آئروسلها و پ برداران بايد از لباس بهره −

 .بايد از موقعيت جليقه نجات براي استفاده سريع در شرايط اضطراري اطمينان حاصل شود −

 . گرددالن اع»هاي هوادهي ممنوع شنا كردن در حوض« ،ميبا نصب عال −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

  وشش مناسب ضد آّب، دستكش، ماسك صورتپ
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  مخازن هوادهي با هوادهي عمقي  -4-2- 2- 5

  مخاطرات -الف

، تماس بـا سـطوح داغ       خطر شوك الكتريكي  ،  مخاطرات مكانيكي ،  )ها  آئروسلپاشش   (ي مخاطرات بيولوژيك  ،خطر سقوط و افتادن   
 موتورها

  )متوسط تا زياد( :شدت مخاطرات

  اقدامات پيشگيرانه -ب

  . شخص ديگري سرگرم انجام  امور تعميراتي نباشدزمان هم دستگاه بررسي شود كه ازياند راهقبل از  −
 .ا ضروري استه نصب حفاظ دور هواده −

 . بايد از حفاظ گوش استفاده شودها دمندهدر اطاق  −

 .ي تجهيزات بايد بعد از انجام تعميرات بر روي دستگاه نصب گردندها حفاظ −

 .ان مجرب صورت پذيردبردار بهرهنظارت ان كم تجربه با بردار بهرهعملكرد  −

 مثـال كارهـاي برقـي بايـد توسـط           عنـوان   بـه . ي توسط افراد غير متخصص پرهيـز شـود        بردار  بهرهبايد از انجام عمليات      −
 .متخصصين مربوطه صورت پذيرد

 .ي گشاد و آويزان استفاده نمايندها لباسان نبايد از بردار بهره −

 .براي دسترسي سريع در مواقع اضطراري بايد مد نظر باشداق كمپرسورها در اط حريق يموقعيت تجهيزات اطفا −

  .كليه خطاها و اتفاقات غير معمول بايد  به سرپرست واحد سريعا گزارش شود −
 . احتمالي بايد سريعا تميز شودسوزي آتش جهت ممانعت از لغزش و افتادن و ها نشتيتمامي  −

در فضا استفاده از ماسك الزامـي       ها     آئروسل ب استفاده نمايند، در صورت وجود      و پوشش مناس   ها  لباسان بايد از    بردار  بهره −
 .است

  .بايد از موقعيت جليقه نجات براي استفاده سريع در شرايط اضطراري اطمينان حاصل شود −
 .جهت انجام هرگونه تعميرات در حوض هوادهي بايد حتما فرد كمكي نيز حضور داشته باشد −

  . اعالن گردد»هاي هوادهي ممنوع ن در حوضشنا كرد« ،ميبا نصب عال −

  برداران بهره الزم براي  ش پوش-ج

  ي مناسب، كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش، ماسك گرد و غبار، حفاظ گوش، عينك ايمنيها لباس

  واحدهاي هضم و تثبيت لجن - 2-5- 5
منظـور دفـع بهداشـتي آن         لجن توليدي در فرايند تصفيه فاضالب قبل از دفع جهت كاهش حجم آن بايد آبگيـري و بـه                   −

  .تثبيت و هضم گردد
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روش  روش هضم هوازي مشابه فرايند تصفيه فاضالب به. گردد  هوازي استفاده مي    جهت هضم لجن از روش هضم هوازي و يا بي         
تم هـضم  برداري از سيـس  بيني شده در مورد آن جهت بهره        الزم است كليه تمهيدات بهداشتي و ايمني پيش        ينلجن فعال بوده و بنابرا    

  .هوازي لجن نيز مدنظر قرار گيرد
  .گردد هوازي جهت هضم لجن استفاده مي هاي بزرگ فاضالب معموال از روش بي خانه در اكثر تصفيه

  هوازي هاي بي هاضم -5-1- 2- 5

  خاطراتم -الف

خطرگـاز   سـوزي،   آتـش  ، سقوط اجسام از ارتفـاع     ، نظافت ضعيف و نامناسب محوطه     ، گير افتادن و سقوط    ،گيلغزندبه علت   سقوط  
  خطر شوك الكتريكي،گرفتگي

  تا زيادشدت مخاطرات،متوسط 

   اقدامات پيشگيرانه-ب

 )دستكش، كفش ايمني، روپوش ضد آب. (برداران بايد از پوشش مناسب استفاده كنند بهره −

 .ها جهت ممانعت از لغزش و افتادن بايد سريعا تميز شوند نشتي −

 .بسته باشددرب ورودي ساختمان در مواقع غيرضروري بايد  −

 .هاي خود را با مايع ضد باكتريال پس از انجام كار بشويند برداران بايد دست بهره −

 .به موقعيت قرارگيري تجهيزات اطفاي حريق براي دست رسي سريع در مواقع اضطراري بايد توجه شود −

 .هاي اوليه بايد دقت شود به موقعيت قرارگيري جعبه كمك −

 .ها بايد به سرپرست واحد سريعا گزارش شود مناسب محوطه و ساختمانمعمول و نظافت نا اتفاقات غير −

شود هرگز نبايد سـيگار      هاي كنترل و يا در هر فضايي كه براي هضم لجن استفاده مي              در مجاور اين واحدها، در ساختمان      −
در . باشـد   ي حرارتي مـي   ها  اين امر شامل گالريهاي  عبور لوله و اطاق كمپرسورها و اطاق مبدل            . اي روشن شود    و يا شعله  
 .به طور واضح و قابل ديد اخطار نمود» باشد سيگار كشيدن و روشن كردن شعله ممنوع مي«ها بايد با عاليم  اين محل

هرگز به فـضاهاي عـاري از تهويـه         . ها در اين سيستم بايد به طور مستمر تهويه شود           تمامي فضاهاي سرپوشيده و گالري     −
چنـين گـاز هيـدروژن        كمبود اكسيژن از عدم وجود گازهاي قابل انفجـار و هـم            سايل سنجش بايد توسط و  . نبايد وارد شد  

هرگز به قوه بويايي جهت تشخيص گاز هيدروژن سولفوره نبايد اطمينان           . سولفوره قبل از ورود به اين فضاها مطمئن شد        
 .نمايد  ميمقدار كم اين گاز در هوا پس از مدت كوتاهي حس بويايي را به طور موقت فلج. كرد

ظرفيت تهويه برحسب مترمكعب در دقيقه بايد بيش از حجم هاضم . دستگاه تهويه قابل حمل بايد از نوع ضد انفجار باشد        −
تر از استفاده از يك دمنـده بـا           تر و نصب آنها در دو ورودي متفاوت مناسب          دمنده كوچك  2استفاده از   .  باشد 20تقسيم بر   

در ضـمن در هنگـام ورود بـه         . ها حتما بايد از فرد كمكي نيز استفاده شـود           ار در هاضم  درهنگام ك . باشد  ظرفيت بزرگ مي  
بيني شده جهت كار در فضاهاي محدود رعايت شده و وسايل برقي نيز بايد كامال  داخل اين واحدها بايد كليه ضوابط پيش

 .ضد احتراق باشند
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هـاي ارائـه شـده توسـط          بخـار الزم اسـت دسـتورالعمل      هـاي    هاي حرارتي و ديگ     بر روي كمپرسورها، مبدل    قبل از كار   −
 .كارخانجات سازنده مربوطه به طور كامل مطالعه شده و مطابق دستورات پيشنهاد شده جهت هر نوع تعميرات عمل شود

شير فلكه اصلي خط لوله انتقال گاز متان قبل از روشن كردن پيلوت بايد قطع باشد و براي آشنايي به نحوه روشن كـردن       −
 .لوت بايد به دستورالعمل كارخانه سازنده توجه شودپي

هاي حرارتي الزم است واحد توليد آب گرم خيلـي قبـل از شـروع عمليـات                   هاي مبدل  ها يا كويل   هنگام تميز كردن تيوپ    −
  .ها در زمان كار كامال خنك شده باشد تميزكاري قطع شود تا آب مبدل

هـا   بايد از قطع بودن برق اين تلمبـه ) هاي از نوع سانتريوژ يا جابجايي مثبت چه تلمبه(هاي لجن    قبل از كار بر روي تلمبه      −
 . مطمئن شد

ها در  هرگز نبايد اين نوع تلمبه. باشداربراي توقف واحد در فشار مشخص هاي جابجايي مثبت بايد مجهز به كليد فش تلمبه −
هـا    تركيدگي خط و بروز صـدمه بـه تلمبـه          حالت شير تخليه بسته روشن شود، چه در اين صورت فشار ايجاد شده موجب             

 .شود مي

به طور كلي بازديدهاي مرتـب      . تميز شود ) به منظور جلوگيري از لغزندگي    (هاي عبوري   در صورت نشت لجن بايد كليه راه       −
 ريزي شده از اين واحد و كليه تاسيسات و تجهيزات وابسته به منظور جلوگيري از هرگونه خطرات و بروز حـوادث                      و برنامه 

 . هاي پيشنهادي سازندگان تجهيزات الزامي است با استفاده از دستورالعمل

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   عينك ايمني، حفاظ گوش، ماسك ضد گرد و غبار، كاله ايمني، دستكش،ي مناسب، روپوش ضد آب و استانداردها لباس

  تجهيزات تغليظ و آبگيري لجن -5-2- 2- 5

   مخاطرات-الف

 خطـر   ،)پاشش مواد و توليد گازهـاي سـمي        ( مخاطرات شيميايي  ، مخاطرات بيولوژيكي  ، صدا ،)تجهيزات دوار ( مخاطرات مكانيكي 
هـواي فـشرده، آب تحـت فـشار، مـواد       (هـا     لولـه  خطر تركيدگي    ، خطر تماس با سطوح داغ موتورها      ، خطر گازهاي سمي   سوزي،  آتش

 )شيميايي

  زياد: شدت مخاطرات

  شگيرانهاقدامات پي -ب

 .تغليظ و آبگيري بايد مجهز به سيستم تهويه مناسب باشدساختمان  −

 .اندازي تجهيزات بايد اطمينان حاصل شود كه شخص ديگري مشغول عمليات تعميراتي بر روي دستگاه نباشد قبل از راه −

 .هاي حفاظتي دستگاه بايد در سر جاي خود قرار گيرند  بعداز انجام تعميرات، كليه پوشش −

 .اري و تعميرات بايد توسط افراد مجرب صورت پذيردبرد امور تخصصي بهره −
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 .برداران غير مجرب بايد توسط افراد متخصص تحت نظارت باشد كار بهره −

 .ها مناسب باشند برداران بايد مجهز به پوشش بهره −

 .هرگونه نظافت نامناسب ساختمان بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شود −

 .يق براي استفاده سريع درشرايط اضطراري مد نظر باشدموقعيت قرارگيري تجهيزات اطفاي حر −

 .هاي اوليه بايد براي استفاده سريع در شرايط اضطراري مد نظر باشد موقعيت قرارگيري جعبه كمك −

 .از كشيدن سيگار بايد اكيدا خوداري شود −

  انبردار بهرهپوشش الزم براي  -ج

  ، ماسك، عينك ايمني كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش،روپوش مناسب و ضد آب

  واحد حمل و جابجايي لجن خشك -5-3- 2- 5

   مخاطرات-الف

 ي حمل لجنها گاري مخاطرات ناشي از يدك كشي ، مخاطرات شيميايي،مخاطرات بيولوژيكي

   اقدامات پيشگيرانه-ب

 .ي مناسب استفاده نمايندها پوششان بايد از بردار بهره −

 .اعضاي بدن در تماس با لجن را با صابون ضد باكتريال تميز نمايندان بايد دست و ساير بردار بهرهبعد از انجام كار،  −

 . و در هر حال سرعت مجاز حركت رعايت گردد،بايد اصول حمل يدك كش مراعات شود −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   عينك ايمني ، كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش، ماسك صورت،روپوش مناسب

  CHP1هاي حرارتي و تجهيزات  ديگ -5-4- 2- 5

   مخاطرات-الف

 خطر ،)تجمع گازها و تهويه ناقص( خطر گاز گرفتگي ، سطوح لغزنده،)گاز يا روغن (-سوزي آتش خطر ،)بيو گاز( خطر انفجار  ،صدا
 نظافـت بـد     ، خطر شـوك الكتريكـي در خـالل كـاركرد معمـول            ، و تجهيزات  ها  لوله تماس با سطوح داغ      ،)گاز تجمع بيو (گاز گرفتگي   

  بخار، مواد شيميايي تحت فشار، پاشش آب، سقوط اجسام از ارتفاع،ان غيرمجرببردار بهرهر  حضو،ساختمان

  زياد: شدت مخاطرات
  
  

                                                       
1- Combined Heat & Power 
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  قدامات پيشگيرانها -ب

 )دستكش، حفاظ گوش، كفش ايمني، كاله ايمني، روپوش ضد آب( ي مناسب باشندها پوششان بايد داراي بردار بهره −

 .و محيط تميز شودهرگونه نشتي بايد سريعا برطرف شده  −

 .درب ورودي ساختمان در مواقع غيرضروري بايد بسته باشد −

 . حريق براي دست رسي سريع در مواقع مورد نياز بايد مد نظر باشديموقعيت قرارگيري تجهيزات اطفا −

 .ي اوليه بايد مد نظر باشدها كمكموقعيت قرارگيري جعبه  −

 .فت ساختمان بايد به سرپرست واحد سريعا گزارش شود نظاچنين همكليه خطاها و اتفاقات غير معمول و  −

 . خودداري شوداز كشيدن سيگار بايد اكيدا −

  برداران بهرهي الزم براي ها  پوشش-ج

  دستكش، ماسك ضد گرد و غبار، حفاظ گوش، عينك ايمني روپوش ضد آب و استاندارد، كاله ايمني، كفش ايمني، هاي مناسب، لباس

  هاي لجن خانه تلمبه -5-5- 2- 5

  مخاطرات -الف

 ، لغزش و افتادن صدا، مخاطرات برقي، مخاطرات مكانيكي،مخاطرات بيولوژيكي و شيميايي

   متوسط :شدت مخاطرات

  اقدامات پيشگيرانه -ب

 .ها ممكن است از نظر بيولوژيكي و شيميايي آلوده باشند گاه بود كه تلمبهبايد ا −

 .شش سيال به اطراف وجود دارد و يا اتصاالت، امكان پاتلمبهدر صورت باز كردن قطعات  −

 .هاي مناسب استفاده نمايند ها و پوشش برداران بايد ا ز لباس بهره −

 .هايي از بدن كه در تماس با سيال بوده است را با صابون آنتي باكتريال بشويند برداران بايد پس ازاتمام كار، دست و بخش بهره −

 .شرايط اضطراري مد نظر باشدموقعيت تجهيزات اطفاي حريق بايد براي استفاده در  −

 .هاي اوليه بايد براي استفاده در مواقع لزوم مد نظر باشد هاي كمك موقعيت جعبه −

 .محوطه بايد تميز و عاري از هرگونه آشغال و ضايعات باشد −

 .المقدور از جرثقيل استفاده شود و نكات ايمني در اين خصوص رعايت شود ها بايد از حتي براي جابجايي تلمبه −

 .در صورت نياز به جابجايي دستي بايد اصول ايمني حمل دستي بارمراعات شود −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   حفاظ گوش و عينك ايمني ، كاله ايمني، كفش ايمن، دستكش ماسك صورت،پوشش ضد آب
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  استخرهاي تثبيت - 2-6- 5
در نقـاط    يستي و همچنـين اسـتخرهاي بـا هـوادهي          استخرهاي تثبيت نوع دوز    تعداد قابل توجهي از   در حال حاضر    كه    از آنجايي 

 كاركنـان  مالحظـات ايمنـي و بهداشـتي         ، لـذا  دنباشـ   بـرداري مـي     مختلف كشور احداث و جهت تصفيه فاضالب شهري در حال بهره          
  .باشد ها نيز از اهميت الزم برخوردار مي خانه بردار اين تصفيه بهره

   مخاطرات-الف

  خطر شوك الكتريكي، مخاطرات بيولوژيكي و مكانيكيسقوط به داخل استخرها، غرق شدن، 
  متوسط: شدت مخاطرات

   اقدامات پيشگيرانه-ب

متر جهـت جلـوگيري از سـقوط      سانتي30ايجاد حفاظ در لبه روي خاكريز استخرها با نصب جداول بتني به ارتفاع حداقل         −
 افراد و اجسام به داخل استخرها

هـاي     جهـت انجـام مرمـت و تعميـرات كـف و ديـواره              رمپمهيدات الزم نظير    بيني ت   دسترسي به داخل استخرها با پيش      −
 آوري لجن استخرها و همچنين جمع

روسل در فـضاي اطـراف اسـتخر اسـتفاده از           آئبرداران بايد از لباس و پوشش مناسب استفاده نمايند و به علت وجود                بهره −
 .ماسك الزامي است

نظيـر  (بينـي تمهيـداني       اكي پـيش  خ استخرهاي تثبيت دوزيستي با پوشش       منظور جلوگيري از رشد الرو پشه آنوفل در         به −
 .صورت روزانه الزامي است جهت متالطم نمودن سطح آب استخرها به)  قايق موتورياستفاده از

 استفاده از جليقه نجات در صورت كار در داخل استخرها و در دسترس بودن قايق نجات −

 برق هوادها به فاصله مناسبي از باالي سطح آب استخرهابيني تمهيدات الزم جهت عبور كابل  پيش −

 ديگـري نيـز در كنـار        دجهت انجام هرگونه تعميرات و نصب تجهيزات در استخرها بايد عالوه بر حضور فرد كمكـي فـر                  −
 .استخر ناظر بر عمليات كار باشد

 رواستفاده از ماهي گامبوزيا جهت كنترل ال −

منظـور    هوازي با آب پاشيدن روي آنها بـه         ردن كفاب ايجاد شده در استخرهاي بي      بيني تمهيدات الزم جهت از بين ب        پيش −
 كنترل توليد پشه خانگي و پشه فيلتر

 نهاا در هنگام كار با آه اطمينان از قطع برق تجهيزات برقي هواده −

 برداران  پوشش الزم براي بهره-ج

  آب، دستكش، ماسك صورتضدپوشش مناسب  −
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  گندزداييي واحدها - 2-7- 5

  كلرزنيتم سيس -7-1- 2- 5

  مخاطرات -الف

  و انفجارسوزي آتش خطر ،مخاطرات شيميايي

 زياد: شدت مخاطرات

   اقدامات پيشگيرانه-ب

بـرداري و ايمنـي در سـاماندهي          طراحي، بهـره  «در اقدامات پيشگيرانه عالوه بر رعايت موارد به شرح زير، استفاده از دستورالعمل              
 تهيـه شـده ضـروري       1389 آب شركت مهندسي آب و فاضالب كشور در سال            كه توسط شوراي سياستگزاري كيفيت     »يزكلرزن گا 

  .است
بـرداري   هاي نگهداري صحيح تجهيزات كلرزني بايد به كمك سازندگان اين تجهيزات تهيه شده تا از آن براي بهره             روش −

 .و نگهداري درست استفاده شود

 .ار گيردبردار قر  بهرهكاركنان به آساني در دسترساين دستورالعمل بايد  −

 .تجهيزات ايمني شامل تجهيزات زير باشد) در مواقع الزم(ها بايد شامل برنامه آزمايش و جايگزيني  اين دستورالعمل −

 ي هشدار ها سيستم •

 ي خنثي سازيها سيستمي تشخيص نشت گاز و ها سيستم •

 ي اضطراري ها دوشها و  يچشم شو •

 ي حفاظتي پوست و چشم ها پوششي اكسيژن و ها ماسك •

 ي اوليهها كمكبه جع •

 .ها نگهداري شوند هاي كلرزني و كپسول هاي تنفسي بايد در فضايي خارج از اطاق ماسك −

 .ال نبايد در نزديكي سيلندرهاي گاز كلر قرار گيرندعهرگز مواد قابل احتراق و اشت −

 . بايد در نزديكي تجهيزات كلرزني مستقر گردديدوش و چشم شو −

 . عمل تعميرات بايد حداقل توسط دو نفر صورت پذيرداگر نشتي در سيستم وجود دارد، −

 .هرگز نبايد از پاشش آب بر روي نشتي گاز كلر استفاده شود، زيرا شرايط بدتر خواهد شد −

 . بازرسي و آزمايش تجهيزات مفيد خواهد بوديها ليست به منظور اطمينان از عدم رعايت نكات ايمني، تهيه چك −

  :د ذيل ضروري استر كاركرد ايمن در موايها دستورالعملعالوه براين، وجود 
 تعويض سيلندرها •

  مستمر صورت بهكنترل و تشخيص نشتي گاز •

 ها ي متداول از تجهيزات شامل كلريناتور، لوله و سيستم گرمكنبردار بهرهعمليات  •
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ق نبايد وارد اطـاق     هرگز به تنهايي و بدون استفاده از ماسك هوا و لباس محافظ و حضور فرد كمكي مستقر در خارج اطا                    −
 . ذخيره سيلندرها و يا اطاق محل نصب تجهيزات كلرزني و دي اكسيد گوگرد گرديد

هاي مناسب در مورد نحوه حمل و استفاده از  بايد تهيه كنندگان گاز كلر و دي اكسيد گوگرد را موظف نمود تا دستورالعمل           −
برداري است كه كامال نسبت بـه ايـن           برداران و مديران بهره     هرهاين مسووليت ب  . اين گازها را در اختيار كاربران قرار دهند       

 . امراطالعات كافي اخذ نموده و از بروز هرنوع حادثه جلوگيري نمايند

اكثرا نشت اين گازها ناشي از بي توجهي و كـم اهميـت             .  بايد برطرف شود   جزييميزان بسيار   ه  بروز هرگونه نشت حتي ب     −
 .  استجزييتلقي كردن رخدادهاي 

از پاشـيدن آب بـه سـيلندرهاي نـشتي جـدا            . در صورت بروز نشت بايد بالفاصله گروه خدمات اضطراري را مطلـع نمـود              −
 . دهد ميخودداري شود، زيرا پاشيدن آب ميزان نشت را افزايش 

ستشمام گاز در لحظه باز كردن درب اين اطاق در صورت ا. همواره بايد با احتياط وارد اطاق ذخيره سيلندرهاي گاز كلر شد −
 . كلر يا دي اكسيد گوگرد، بايد درب اطاق را بسته، تهويه را روشن و فورا درخواست كمك شود

  ها تعويض سيلندر دستورالعمل-الف

 .باشند فقط افراد آموزش ديده مجاز به تعويض سيلندرها مي −

كن است عاليم خطر قابل مـشاهده و        مم(د  نها را روشن و از حضور ايمن در اطاق سيلندرها اطمينان حاصل كن              چراغ ابتدا −
 .)تشخيص باشد

 .هاي مخصوص همراه با كپسول اكسيژن در دسترس باشد هاي حفاظتي را به تن كرده و ماسك پوشش −

 .ها قبل از ورود به اطاق روشن شود فن −

 .شير اصلي سيلندر گاز بايد بسته شود −

 .باشد  فاقد كلر ميبا استفاده از ترازو بايد مطمئن شد كه سيلندر كامال تخليه و −

 . اصلي جدا شودتغذيه كنندهبا باز كردن اتصاالت، سيلندر از  −

 .در پوش سيلندر را بر جاي خود قرار داده و نسبت به جابه جايي سيلندر اقدام گردد −

 .جابجايي سيلندرها بايد توسط جرثقيل به ظرفيت حداقل دو تن صورت پذيرد −

 .صورت عمودي، يكي در باالي ديگري قرار گيرد كه شيرها به نحوي هسيلندر را در سر جاي خود قرار داده، ب −

 .اين عمل با هر بار تعويض سيلندر بايد صورت پذيرد. واشر سربي قديمي بايد تعويض شود −

 .شير سيلندر گاز بايد باز شده و مجددا بسرعت بسته شود تا هرگونه نشت احتمالي بررسي گردد −

 . دور باز شود4/1ميزان فقط شير سيلندر بايد به آرامي و به  −

 .اندازي شود تواند مجددا راه سپس سيستم مي −

هرگـز نبايـد سـيلندرهايي كـه فاقـد      . الزم است آخرين تاريخ تست فشار سيلندرهاي اين گازها در بارنامه آنها ذكر گـردد   −
درپـوش  . ال گذشته باشـد    س 5معموال از آخرين تست فشار نبايد بيش از         . باشد تحويل گرفت    آخرين تاريخ تست فشار مي    

 .سيلندرها بايد روي شيرفلكه سيلندربوده و زنگ زده نباشد
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  كلرزنيي ها سيستمنكات مهم در طراحي  -ب

درصـورت  .سـوزي اسـتقرار يابنـد     تجهيزات و سيلندرهاي بايد در فضاهاي داخلي و در يك ساختمان مقاوم در مقابل آتش               −
 .امكان اطاق سيلندرها بايد مجزا باشد

 . متر مربع بايد حداقل داراي دو درب خروج براي فرار اضطراري باشد20اق نگهداري كپسول به سطح بيش از هر اط −

 .هاي خروج بايد به سمت بيرون و از نوع باد بزني باشد بازشو كليه درب −

 .هاي نبايد حالت خود قفل شو باشند درب −

 .ره مناسب جهت امكان رويت تجهيزات از خارج باشداطاق نگهداري تجهيزات و سيلندرهاي گاز كلر بايد مجهز به پنج −

 .ها بايد كامال پوشيده شود هاي كلرزني در ديوارها و سقف كليه منافذ اطاق −

گردد اگـر     معموال تخليه هواي تهويه شده وارد اتمسفر مي       .  بار تعويض هوادر هر ساعت را انجام دهد        15سيستم تهويه اطاق بايد بتواند       −
سازي كلر    هاي تصفيه براي برطرف     ز، هواي تهويه شده حاوي گاز كلر بايد به حوض آب آهك و يا ديگر سيستم               چه در هنگام نشت گا    

ـاي فاضـالب بايـد        خانـه   تـصفيه . توان براي تصفيه هواي حاوي گاز كلر استفاده نمود          از اسكرابرهاي سود سوزآور نيز مي     . منتقل شود  ه
 .ر مجاز كلر را به عنوان مالك طراحي در نظر بگيرندمنظور حفظ سالمتي كارگران نصف غلظت حداكث به

 .بيني شود ها از خارج پيش حتما بايد كليدي جهت قطع و وصل فن −

 .ها بايد در تراز نزديك كف نصب شوند تر از هواست، فن كه گاز كلر سنگين دليل آن به −

 .ردهنده مجهز باشدسيستم كلرزني بايد به تجهيزات پايش مستمر نشت احتمالي گاز و تجهيزات هشدا −

 .صورت ايستاده همراه با قالبي جهت جلوگيري از افتادن، نگهداري شوند هاي گاز كلر بايد به كپسول −

اين اطاق بايد داراي شيب مناسب جهت جلوگيري از تجمـع آب در زيـر     . گيرند  هاي گاز كلر در كف اطاق قرار مي         كپسول −
  .ها باشد كپسول

هرگـز نبايـد    . ت خوابيده و بر روي ريل و چند سانتي باالتر از كف ساختمان انبـار شـوند                صور  سيلندرهاي يك تني بايد به     −
 .سيلندرها بر روي يكديگر قرار گيرند

 .بيني شود تا در مواقع اضطراري به سيلندرها دسترسي داشت فاصله كافي بين سيلندرها بايد پيش −

  گندزدايي با اشعه ماوراء بنفشسيستم  -7-2- 2- 5

   مخاطرات-الف

 )خطر تماس با اشعه ماوراء بنفش ( فيزيكيمخاطرات

   متوسط :شدت مخاطرات

   اقدامات پيشگيرانه-ب

 .حفاظ تجهيزات پس از اتمام كار تعميرات، بايد مجددا بر روي دستگاه قرار گيرد −

 . بايد از پوشش مناسب، دستكش و عينك مخصوص استفاده نمايدبردار بهره −
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  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

  تمام قد، دستكش، عينك ايمني، ماسكروپوش 

  سيستم تزريق گاز ازن -7-3- 2- 5

   مخاطرات-الف

  مخاطرات الكتريكي ، و انفجارسوزي آتش خطر ، مخاطرات شيميايي،يمخاطرات بيولوژيك

  زياد : شدت مخاطرات

   اقدامات پيشگيرانه-ب

ي صحيح از تجهيـزات  بردار بهرهي آموزشي الزم براي ها دوره، بايد كنند ميان كه با سيستم توليد و تزريق ازن كار بردار بهرهكليه  
 .ي اوليه آگاه باشندها كمكي شرايط اضطراري و ها دستورالعملرا سپري كرده باشند و به 

 .باشد هرگونه عمليات تعميراتي بر روي تجهيزات مستلزم اخذ مجوز شروع كار مي −

 .هاي ورود به فضاهاي محدود بايد مراعات شود كليه دستورالعمل −

هنگام انجام امور تعميراتي بر روي ژنراتور ازن، حتما بايد ترانسفورماتور سيستم خاموش شود تا از خطر نـشت گـاز ازن و                        −
 .چنين خطر شوك الكتريكي پرهيز شود هم

 .داشتدنبال خواهد  سوزي و انفجار را به ساختمان ازن بايد عاري از هرگونه آلودگي به روغن و يا گريس باشد، زيرا خطر آتش −

 .برداري قرار گيرد در صورت نشت گاز ازن بايد سريعا تجهيزات خاموش شده، پس از رفع عيب مجددا مورد بهره −

هـاي هـشدار      ها و بـوق     عالوه بر آن صحت عملكرد چراغ     . صورت مستمر مورد بررسي قرار گيرد       ياب گاز ازن بايد به      نشت −
 .بايد امتحان شود

يديد پتاسيم كه در تماس با ازن بـه رنـگ آبـي در              /  كاغذ آغشته به نشاسته مرطوب     هاي جزيي گاز ازن بايد توسط       نشتي −
 .آيد، تست شود مي

 .تهويه گاز ازن بايد از طريق دستگاه تخريب كننده گاز صورت پذيرد −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

  ني روپوش مناسب، دستكش مخصوص، ماسك تمام صورت همراه با كارتريج مخصوص، عينك ايم

  آزمايشگاه - 2-8- 5

  تمخاطرا -الف

هـاي بـا      خطر سيال  ، خطر اشعه ماوراء بنفش    ، خطر سوختگي  ، خطر انفجار  سوزي،  آتش ،كيي مخاطرات بيولوژ  ،مخاطرات شيميايي 
 ، نظافت نامناسب مخاطرات برقي، گازها، تماس با سطوح داغ،فشار باال

  متوسط: شدت مخاطرات
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  اقدامات پيشگيرانه -ب

 .چنين ماسك استفاده شود ب، دستكش و عينك در تمامي مدت و همبايد از پوشش مناس −

 .بايد خواص شيميايي كليه مواد قبل از كار با آنها مطالعه شود −

 .كليه اصول ايمني بايد رعايت گردد −

 .هاي جديد بايد دقيقا مورد بررسي قرار گيرد مخاطرات احتمالي براي آزمايش −

 .ي برچسب باشدهاي مواد شيميايي بايد دارا تمامي شيشه −

 .هاي ايمن مجهز به قفل بايد نگهداري شود مواد شيميايي در كابينت −

 .قبل از استفاده بايد مورد بازرسي قرار گيرند... تجهيزات و خطوط گاز، هواي فشرده و  −

 .در موقع انجام آزمايش بايداز هود استفاده شود −

 .م كار الزامي استاستفاده از صابون ضد باكتريال، دوش و چشم شور پس از انجا −

هاي اسپكتروفتومتر، جذب اتمي و كرومـاتوگرافي مـورد اسـتفاده             ها، براي كار با دستگاه      گازهاي تحت فشار در آزمايشگاه     −
در حمـل و نقـل   . اين گازها قابل اشتعال و قابل انفجار هستند و بايد آنها را در دماي مناسب نگهداري كرد. گيرند قرار مي 

هاي گاز تحت فشار بايد به طور عمودي نگهـداري            كپسول. ب بود كه صدمه مكانيكي به آنها وارد نشود        آنها نيز بايد مراق   
محـل  (شود؛ مگر اين كه براي حالت افقي طراحي شده باشند كه در اين صورت بايد آنها را در روي پايه مناسب قـرارداد                        

 آزمايشگاه باشد تا در صورت بـروز حادثـه كاركنـان    هاي گازهاي مصرفي بايد در محلي ايمن و درخارج از   استقرار كپسول 
 )مصون بوده و خسارتي متوجه آزمايشگاه نگردد

 . آوري و به طريق مناسب دفع شود هاي توليد شده در آزمايشگاه به طور روزانه جمع زباله −

 منفجر شونده، عـالوه  هاي در صورت كار با مخلوط. از ريختن مايعات قابل اشتعال در داخل ظرفشويي بايد خودداري شود  −
 .بر هود از صفحه محافظ نيز بايد استفاده كرد

فقط ظروف شكـسته  «اي لب پريده، ترك خورده و يا شكسته شده در جايي قرار داده شود كه برچسب             تمام ظروف شيشه   −
السـتيكي  در موقع شستن اين ظروف در ظرفشويي از درپـوش           . اين وسايل در سبد گذاشته نشود     . داشته باشد » اي  شيشه

. سوراخ دار بر روي مجراي ظرفشويي استفاده شود تا شكستگي را به حداقل كاهش داده و مانع از بريدن انگـشتان شـود                      
بدين صورت امكان جمع شدن ذرات ريز شكسته شده شيشه بر روي سوراخ ظرفشويي وجـود دارد كـه در زمـان خـشك            

 . توان آنها را جمع كرد بودن ظرفشويي مي

مواد شيميايي دور ريختني به طريقي      . اي شكسته، آب و مواد شيميايي ريخته شده به سرعت تميز شود             يشهتمام ظروف ش   −
 . كه باعث صدمه به محيط زيست و افراد نشود دور ريخته شود

نجـام  در موقـع ا . شود بايد زير هـود انجـام گيـرد    هاي فرار استفاده مي تمام كارهايي كه در آنها از بازها، اسيدها يا محلول   −
 . چنين عملياتي از ماسك محافظ صورت استفاده شود

كليه عمليات مربوط به استخراج اتر و كلروفرم بايد زير هود با در پايين آمده و مكنده روشـن و ماسـك انجـام شـده و از                             −
 . استنشاق بخارات آن پرهيز شود
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 . هرگز در محيطي با شرايط تهويه ضعيف كار نشود −

هاي اطفاي حريق بايد در جايي مناسب و بـه تعـداد كـافي بـا                  ي بايد مشخص بوده و كپسول     نشان  هاي آتش   محل شيلنگ  −
 . دسترسي آسان در هر منطقه نصب شوند

 . كه هركدام براي چه نوع آتشي مناسب است آشنا باشند كاركنان بايد با انواع وسايل اطفاء حريق و آن −

د اسيد را به آرامي به آب اضافه كرده و هم زد، افزايش آب به اسـيد        زماني كه بايد اسيدي را با آب رقيق نمود، هميشه باي           −
 . غليظ باعث پاشيدن به اطراف و توليد گرما شده و ممكن است باعث سوختن پوست يا لباس شود

هرگز نبايد مواد شيميايي را با دست عريان حمل كرد، بلكه هميشه بايد از تجهيزات مناسب نظير دستكش، انبر، كـاردك                      −
 . فاده شوداست

ها نبايد در فاضالب آزمايشگاه تخليه شود زيرا ممكن اسـت            مايعاتي مانند روغن، گريس، جيوه، گازوئيل، اتر و ساير حالل          −
ها و اتصاالت     اسيد نيتريك و جيوه به سرعت باعث پوسيدگي لوله        . گازهاي توليد شده در سيستم تخليه ايجاد انفجار كنند        

كـه    تواند مانع از خسارت ناشي از ريختن احتمالي جيوه شود، ضـمن آن              اتيلن مي   رفشويي پلي استفاده از ظ  . شوند  سربي مي 
 . توجه به مسايل زيست محيطي الزامي است

 . اسيدها و قلياها را بايد رقيق كرده و با مقادير زياد آب در ظرفشويي تخليه كرد −

 .محافظ يا ماسك محافظ صورت استفاده شوددر زماني كه خطر پاشيدن قطرات مايعات وجود دارد بايد از عينك  −

 . هاي داغ از كوره يا اون از انبر و دستكش محافظ استفاده شود براي جابجا كردن نمونه −

 .استفاده شود) روپوش(هميشه از لباس محافظ آزمايشگاهي  −

 . اي آزمايشگاه از دستكش استفاده شود هنگام اتصال الستيك به ظروف شيشه −

 . دن در آزمايشگاه ممنوع استخوردن و سيگار كشي −

 . سيلندرهاي گاز اكسيژن در محلي با امكان تهويه مناسب قرار گيرد −

ايجاد خالء جزيي با استفاده از      (براي جلوگيري از سوختگي شيميايي، مسموميت يا آلودگي، هرگز نبايد مايعات را با دهان                −
 . كشيد و بايد از وسايل مناسب استفاده شود) نفس

هاي اوليه و  دستورات مربوط به كمك. هاي اوليه در جاي مناسب و قابل دسترسي در آزمايشگاه قرار داده شود جعبه كمك −
 . نحوه استفاده از وسايل اين جعبه آموزش داده شود

 . و آگاهي كامل از نحوه كار آن استفاده شودكاتولوگ فنياز هر دستگاهي فقط بعد از مطالعه كامل  −

 . وازمي كه كامال شناخته شده نيستند، تعمير كردهرگز نبايد وسايل و ل −

 . هميشه بايد افراد مسوول را مطلع كرد. نبايد نسبت به حوادث بي توجه بود، هرچند بي اهميت جلوه كند −

 . هرگز از وسايل آزمايشگاهي براي آماده كردن غذا و نوشابه استفاده نشود −

 پايين شدن به وسيله چهارپايه و تجهيزاتـي از ايـن قبيـل خطـرات                باال و . از يك نردبان كوچك قابل حمل استفاده شود        −
 . دهد ناشي از كار را افزايش مي

تمـام وسـايلي كـه مـصرف        . براي افزايش بازده و ايمني، آزمايشگاه بايد در تمام اوقات تميز و مرتـب نگـه داشـته شـود                    −
 . زمين بايد تميز و خالي از لوازم مصرف شده باشدهميشه ميزهاي كار و . ها يا انبار برگردانده شوند شوند به قفسه نمي
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ها به محـض جمـع        آشغال. بعد از پايان هر نوبت يا روز كاري بايد برنامه منظمي براي تميز كردن آزمايشگاه موجود باشد                 −
 . شدن و حداقل يك بار در روز تخليه شود

 .ها محافظت شوند اي الزم از بيماريه وسيله واكسن هاي باكتريولوژي تمام كاركنان بايد به در آزمايشگاه −
زا يا شناخته نشده      هاي بيماري   هاي صحيح بهداشتي به كار گرفته شود به خصوص زماني كه با باكتري              هميشه بايد روش   −

چنـين  . هاي مضر را بايد در محل حفاظت شده قرار داد تا در دسـترس همگـان نباشـد                ظروف حاوي باكتري  . شود  كار مي 
 . هاي قفل شده نگهداري شوند ماني كه مصرف ندارند بايد در كابينهايي در ز باكتري

از آب مطمئن براي نوشيدن استفاده شود و از هرگونه اتصال فيزيكي بين منبع تامين آب آشاميدني و لوله كشي با منـابع                        −
 .صورت موقت هم مجاز نيست حتي اتصال به. فاضالب خودداري شود

از اين محلول بـه مقـدار الزم بـراي تميـز            . ر با محلول ميكروب كش خوب تميز شود       قبل و بعد از كشت نمونه، سطح كا        −
 .كردن محيط كار آلوده شده استفاده شود

 . كشوي ميزهاي كار و تحرير براي جلوگيري از برخورد بايد بسته باشد −
درستي اسـتفاده نمـوده بـه       بايد به كارمندان آموزش داده شود كه زنجيرهاي ايمني دور سيلندرهاي گاز تحت فشار را به                  −

 . طوري كه مانع از افتادن آنها شود
ها و يا در زمان آوردن        اي، مواد شيميايي در راه پله       بايد همواره مراقب خطرات برخورد به خصوص زمان حمل لوازم شيشه           −

 . ها و تجهيزات سنگين بود و بردن انكوباتور و يخچال
 . آزمايشگاه باشددوش ايمني و چشم شوي بايد جزو تجهيزات هر  −
لنزهاي تماسي از طريق گازهاي متصاعد شده در محيط آزمايش و يا در صورت آلودگي به داروهاي شيميايي آسيب زيـاد         −

شـود از     هايي كه با مواد شيميايي كار مي        شود در آزمايشگاه    ها خطرناك خواهد بود، لذا پيشنهاد مي        بينند كه براي چشم     مي
 .كه مصرف كننده در تمام مدت از محافظ چشم استفاده كند  يا ايناين لنزها استفاده نشود و

خـوردن و آشـاميدن   . ها با آب گرم شسته شود دست) در خارج از محوطه آزمايشگاه(قبل از صرف غذا و يا كشيدن سيگار    −
 .هنگام كار در آزمايشگاه ممنوع است

 .سازي ممنوع است  خنثيريختن مواد زايد شيميايي بر روي هم و به مجاري فاضالب قبل از −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج
  روپوش، دستكش، عينك ايمني، ماسك

  تعميرگاه - 2-9- 5

  اتمخاطر -الف
 نظافـت نامناسـب   ، گيرافتادن و سـقوط   ، مخاطرات بيولوژيكي  سوزي،  آتش خطر   ، خطر مواد شيميايي   ، نقليه يل خطر برخورد با وسا   

 سوزي آتشخطر ، ات مكانيكي مخاطر، ريزش مواد لغزنده،محوطه تعميرگاه
   متوسط تا زياد :شدت مخاطرات
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   اقدامات پيشگيرانه-ب

 . هشدار باشندعاليمها و سطوح مرطوب و لغزنده داراي  محوط بايد كامال نظافت شود و تمامي منافذ و باز شدگي −

 .پياده توجه شود كاركنانير  كيلومتر در ساعت باشد و هنگام راندن به محل تردد سا15سرعت وسائط نقليه بايد حداكثر  −

 .مواد و ابزار بايد به درستي انبار شوند و در محوطه رها نشوند −

 . محكم و ثابت شوندخوبي بهها بايد  نردبان −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   عينك ايمني، دستكش، كفش ايمني،ي مناسبها لباس

  واحد شيميايي -2-10- 5

   مخاطرات-الف

 ، خطر گازهاي سـمي    سوزي،  آتش ، صدا ، نظافت بد  ،)تماس با مواد شيميايي   ( مخاطرات شيميايي    ،ادسطوح لغزنده در اثر ريزش مو     
 خطـر انفجـار در اثـر        ، تماس با سطوح داغ موتورها     ،هاي مواد شيميايي    حمل دستي كيسه   ، مخاطرات مكانيكي  ،خطر شوك الكتريكي  

 )آب يا مواد شيميايي(فشار باال 

  زياد : شدت مخاطرات

   پيشگيرانه اقدامات-ب

 .هاي مناسب باشند هاي شيميايي مجهز به پوشش برداران بايد در تمامي مدت در محيط بهره −

 .ها بايد سريعا شسته شوند كليه نشتي −

 .در صورت عدم نياز به دست رسي به واحد، درب ورودي ساختمان بايد بسته باشد −

 .يط اضطراري مد نظر باشدموقعيت قرارگيري تجهيزات اطفاي حريق براي استفاده سريع درشرا −

 .هاي اوليه بايد براي استفاده در مواقع اضطراري مد نظر باشد گيري جعبه كمكموقعيت قرار −

 .از كشيدن سيگار اكيدا خودداري شود −

 . آلودگي و نظافت بد بايد به سر پرست واحد گزارش شودهرگونه −

  برداران بهرهپوشش الزم براي  -ج

   ايمني، دستكش، ماسك، عينك ايمنيش كاله ايمني، كف،روپوش مناسب
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   و تاسيسات برقيواحدها -2-11- 5

  طاق ژنراتورا - 1- 11- 2- 5

  مخاطرات -الف

 خطر سـوختگي در اثـر   ،مخاطرات مكانيكي،  خطر شوك الكتريكي   سوزي،  آتش ريزش روغن و خطر      ،)در هنگام كار دستگاه   (صدا  
  نشت اسيد از باطري،تماس با سطوح داغ موتور

  كم : شدت مخاطرات

   پيشگيرانهاقدامات -ب

 .باشد اندازي دستگاه بايد كنترل شود كه شخص ديگري مشغول به انجام تعميرات بر روي دستگاه نمي قبل از راه −

 .اند هاي حفاظتي بر سر جاي خود قرار گرفته اندازي دستگاه بايد اطمينان حاصل شود كه تمامي پوشش قبل از راه −

 .م شودكارهاي تخصصي بايد صرفا توسط افراد مجرب انجا −

 .دنبال دارد سوزي را به زيرا عالوه بر خطر لغزش و افتادن، خطر آتش. هرگونه نشت روغن بايد سريعا پاكسازي شود −

 .رسي سريع در مواقع اضطراي بايد مد نظر باشدجهيزات اطفاي حريق براي دستموقعيت قرارگيري ت −

 .هرگونه شرايط نامتعارف بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شود −

  برداران بهرهي الزم براي ها  پوشش-ج

  روپوش و جليقه مخصوص، كاله ايمني، كفش ايمني، دستكش، حفاظ گوش، عينك ايمني 

  اطاق تابلوهاي برق - 2- 11- 2- 5

  خاطراتم -الف

 هاي برق، نظافت بد ها و كانال  افتادن در بازشدگي، الكتريكيسوزي آتش خطر ،خطر شوك الكتريكي

  كم: شدت مخاطرات

  شگيرانه اقدامات پي-ب

  .دار كردن تابلوها بايد كنترل شود كه شخص ديگري مشغول انجام تعميرات نباشد قبل از برق −
 .اند هاي تابلو بر سر جاي خود قرار گرفته دار كردن تابلوها بايد اطمينان حاصل شود كه كليه حفاظ قبل از برق −

 .كارهاي تخصصي بايد صرفا توسط افراد مجرب انجام شود −

 .يري تجهيزات اطفاي حريق براي دسترسي سريع درمواقع اضطراري بايد مد نظر باشدموقعيت قرارگ −

 .هرگونه شرايط نامناسب بايد سريعا به سرپرست واحد گزارش شود −
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  انبردار بهرهپوشش الزم براي  -ج

  روپوش، كاله ايمني، دستكش، عينك ايمني

 اضالب ي فها خانه تصفيهايمن برداري  و بهرهمالحظات كلي در طراحي  -2-12- 5

بيني كليه تمهيدات بهداشتي و ايمني اطمينان         هاي فاضالب بايد با پيش      خانه  هاي تصفيه   طراحان و مهندسين مشاور در تهيه طرح      
بيني چنـين     چه در صورت عدم پيش    .  تا حد امكان براي حذف و يا به حداقل رسانيدن صدمات طراحي شده است               خانه  دهند كه تصفيه  

  .خانه موفق نخواهد بود برداري در راهبري ايمن تصفيه تمهيداتي مديريت بهره
  : آن بايد مالحظات ايمني به شرح زير رعايت شوداندازي راه فاضالب و قبل از شروع به خانه تصفيهدر طراحي 

 . از پله به جاي نردبان عمودي استفاده شود −

 . ها غير لغزنده باشد كف پله −

 . فاده شودها است از برچسب يا رنگ براي تمامي لوله −

 . متر باشد1/2حداقل ارتفاع سقف فضاها  −

 . آالت قابل دسترسي حفاظ نصب شود اطراف هر يك از ماشين −

 . ها و سكوها به حفاظ فلزي مجهز شوند ها، راه پله ، مخازن، حوضچهها وروديها،  كليه پله −

 . كليه مناطق خطرزا با نصب عاليم مشخص شود −

هاي مناسب قابـل رويـت و قابـل جابجـايي و              خواني داشته و در محل      المللي هم    بين اين عاليم بايد با استانداردهاي    
سوزي، مواد شيميايي     اين عاليم به طور كلي شامل عاليم خطر، احتياط، خروج اضطراري و آتش            . متحرك قرارداده شود  

هـاي    خانـه   در تـصفيه  محل نصب و نـوع عاليـم        . باشد  خطرناك، سوزش پوست و چشم، مواد قابل انفجار و اشتعال مي          
برحسب نوع كار و خطرات ناشي از آن، اين عاليم هشداردهنده بايـد  . باشد ها متفاوت مي ها و شبكه   خانه  فاضالب، تلمبه 

 .كار روند به

 . ها، كف شوي و زهكش در نظر گرفته شود كف سازه −

 . بيني شود تجهيزات باالبر به تعداد كافي پيش −

 . ها جدا باشد  ساختمانواحد گندزدايي فاضالب از ساير −

 . چنين اعالن خطر خودكار ياب جهت گاز كلر و دي اكسيد گوگرد و هم نشت −

 . دستگاه سنجش گازهاي سمي و كمبود اكسيژن −

 .هاي تنفسي به تعداد مورد نياز سكما −

 .  در نظرگرفته شود متر4هاي كشتي يا باالبرهاي مكانيكي براي كليه تاسيسات با عمق بيش از  هاي از نوع نردبان نردبان −

 . بيني شود برداري و انجام تعميرات كليه تجهيزات پيش فضاي كافي براي بهره −

 ،هـا  هاي عميق در مجـاورت مخـازن، حـوض    بيني و كاشت درختان با ريشه        پيش ، از در طراحي و اجراي واحدهاي تصفيه      −
 .ودداري شودها خ منظور جلوگيري از صدمه ريشه به اين سازه ها به روها و كانال آدم
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 30 راننـدگي بـا سـرعت بـيش از           ،خانـه   هاي دسترسي در محوطـه تـصفيه        م راهنمايي و رانندگي در راه     يبيني عال   با پيش  −
 .كيلومتر در ساعت ممنوع اعمال شود

 خانه بيني فضاي سبز مناسب در محوطه تصفيه پيش −

و جلـوگيري از سـقوط آنهـا در         در شـب    بانان  برداران و نگه    جهت تامين ديد بهره   نصب تعدادي نورافكن در نقاط مناسب        −
 خانه تلف تصفيهواحدهاي مخ

 .چنين دوش آبگرم باشد ها داراي آب سرد و گرم و هم ها مجهز به فالش تانك، دستشويي توالت −

 .بردار در نظر گرفته شود هاي شخصي مربوط به هر بهره هاي تعويض لباس، صندلي، آينه و قفسه اطاق −

  .با يخچال، سينك شستشو و اجاق گاز در نظر گرفته شودبرداران همراه  هارخوري كارگران و بهرهاتاسيسات الزم جهت ن −
  
  





  6فصل 6

بازنگري اثر بخشي اقدامات اصالحي 
  و پيشگيرانه
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  بازنگري اثر بخشي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه  -فصل ششم 

  كليات -6-1

 از شـبكه    بردار  بهره كاركنانپيشگيرانه ضوابط ايمني و بهداشتي      / خشي اقدامات اصالحي  كارفرما به منظور آگاهي از وضعيت اثرب      
 مورد نظـر، خـط       اقدامات  اثربخشي، پايداري و اطمينان از حصول      چنين  هم و   بردار  بهره پيمانكار   (OSH) و تصفيه فاضالب     آوري  جمع

  . دهد ميمورد بازنگري قرار ي زماني مشخص ها دورهدر را  OSHمشي، كارايي و بهبود مستمر نظام 
 شده و منظم مورد تجزيـه و تحليـل و           ريزي  برنامه به طور    بايد OSH در چارچوب نظام     بردار  بهرهكار  اني پيم ها  فعاليتاز آنجا كه    

 تااقـدام  مـوثر بـودن       و  امكانـات  ،، منـابع انـساني    OSH فرايند بازنگري از خط مشي، ساختار سيستم          الزم است  بازنگري قرار گيرد،  
  . گيرد انجام بار يكهر شش ماه   در قراردادهاي منعقدهمندرجصورت گرفته در مقايسه با شرح خدمات 

 از كارايي عملكرد سيستم بـستگي       اي  دوره به ارزيابي    OSHي سيستم مديريت    ها  فعاليتطور كه اشاره شد بخش مهمي از         همان
اي   برنامـه  شده، بديهي است كه هر سازمان طرح و          ريزي  برنامهه اهداف   دارد و با توجه به اهميت مميزي در بهبود كيفيت و رسيدن ب            

  . ي خود در نظر داشته باشدها فعاليتهاي داخلي يا خارج از سازمان در اهم  ي در قالب ارزيابييزرا تحت عنوان مم
 اهداف و خط مشي تعيين شـده        ي سازمان با  ها  فعاليتبه منظور تعيين ميزان انطباق      ) نظام يافته (مميزي يك بازديد سيستماتيك     

  . هاي آينده سازمان تاثير بسزايي خواهد داشت گيري تصميم و ها ريزي برنامه در ها فعاليت به طوري كه نتايج حاصل از اين باشد مي
بدون شك ارزيابي يك سازمان جهت آگاهي از ميزان هماهنگي آن با اهداف و خط مشي تعيين شده، گذشته از نتـايج مثبـت آن             

 داشـته   دنبـال   بـه  نتايج بسيار حائز اهميتي      تواند  مير زمينه رقابت و كسب اعتبار براي آن سازمان يا واحد، در ادامه حيات كاري خود                 د
 و خطـرات وارده بـر       هـا   آسـيب باشد كه ارزشمند ترين و سودمند ترين آن، اطمينان از انجام كار ايمن و به حداقل رساندن خـسارات،                    

 بهتر و مفيد تر براي آينده كـاري  ريزي برنامه در جهت اهداف تعيين شده و      ها  فعاليتزات و نيز اطمينان از ادامه       انسان، محيط و تجهي   
  . سازمان باشد

  : برد  به اختصار نامتوان ميبه اين ترتيب اهداف مميزي را با توجه به اهميت آن 
  اق آن با خط مشي تعريف شده در سازمان ارزيابي مستند و هدف دار از واحد عملياتي، جهت تعيين ميزان انطب −
 اطمينان از شناسايي عوامل بالقوه ايجاد حادثه  −

 ارائه پيشنهادات و راهكارهاي اصالحي جهت بهبود مستمر سازمان  −

 هاي آتي سازمان ريزي گيري و برنامه نگرش واقعي به فرايند تصميم −

 روش انجام مميزي -6-2

ي هـا   تـيم  در قالـب     توانـد   ميملياتي و با توجه به حساسيت كار در واحد مربوطه، مميزي            با توجه به نوع فعاليت سازمان يا واحد ع        
  . كارشناسي و به طور مستمر و يا متناوب و در مقاطع زماني به خصوص انجام پذيرد

  اجراي مميزيمسووليت -6-3

  .پذيرد ميمميزي از طريق كارشناسان ذيربط داخلي و يا خارج از سازمان انجام 
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 روش مميزي -6-4

 بلي و يا خير بوده و در مواردي نيز كـه نيـاز بـه توضـيح بـوده در قـسمت مربوطـه                         صورت  بهت  سواالا بررسي شرايط، پاسخ به      ب
 مثبـت، منفـي يـا    صورت بهپس از انجام مميزي، براي هر بخش و با توجه به نتايج حاصله، وضعيت  . گردد  ميتوضيحات ضروري قيد    

  .شود ميمشروط ارزيابي 

 ياقدامات اجراي -6-5

 .  خود را مورد بازبيني و مميزي قرار دهدOSHصورت مستمر عملكرد  كارفرما يا پيمانكار بايد به −

در (اي  صـورت غيـردوره   و هـم بـه  ) در فواصل زمـاني معـين  (اي   صورت دوره    پيمانكار هم بايد به    OSHبازنگري عملكرد    −
 . انجام شود.) ..مواردي نظير وقوع حوادث و ايجاد تغييرات در فرايند انجام كار و 

 .اي خود را به كارفرما گزارش دهد هاي دوره كارفرما يا پيمانكار بايد نتايج بازنگري −

كـه    البته بـدون ايـن    . اي و يا اتفاقي، عملكرد پيمانكار را مورد بازرسي و مميزي قرار دهد              صورت دوره   كارفرما حق دارد به    −
 . دار شود تعهد پيمانكار در اين زمينه خدشه

 پيمانكار نظارت نمايد تا در هنگام عدول از حد قابل قبـول، اقـدام الزم                OSH بايد بركيفيت و اثر بخشي عملكرد        كارفرما −
 . به عمل آمده و در صورت لزوم قرارداد فسخ گردد

 :هاي زير مورد بازنگري قرار گيرد هاي اجرايي پيش از اجرا بايد با پرسيدن پرسش كليه برنامه

 ها به سطحي قابل پذيرش خواهد شد؟ ظر شده منجر به كاهش ريسكهاي تجديد ن آيا كنترل −

 شود؟ هاي پيشنهادي خود موجب ايجاد خطرات جديد نمي آيا كنترل −

 )اي بررسي هزينه(ها انتخاب شده است؟  ترين راه حل آيا اثربخش −

 هاي تجديد نظر شده چه نظري دارند؟ كاركنان در معرض ريسك، در مورد كنترل −

  تجديد نظر شده در عمل، ناديده گرفته نخواهند شد؟ براي نمونه هنگام تحت فشار بودن براي انجام كار؟هاي آيا كنترل −

 ي بازنگريها ورودي -6-6

 هاي مميزي داخلي  گزارش −

 هاي عدم انطباق خدمات  گزارش −

 هاي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه گزارش −

 هاي مميزي خارجي  گزارش −

 هاي مشتريان پيشنهادهاي بهبود عملكرد و شكايت −

 OSHتغييرات موثر بر عملكرد  −

 هاي قبلي  پيگيري اقدامات مربوط به بازنگري −
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 هاي بازنگري خروجي -6-7

  : خروجي بازنگري مديريت بايد شامل كليه تصميمات و اقدامات مربوط به موارد ذيل باشد
   در ارتباط با الزامات كارفرما OSHبهبود عملكرد  −
 هاي مورد نياز براي بهبود ت و برنامهشناسايي منابع، امكانات، تسهيال −

پس از پايش و بررسي در سيستم و ارزيابي اثر بخشي اقدامات، در صورت نياز به بازنگري فرايند تغييرات الزم در فرايند ارزيـابي                        
 .ريسك اعمال خواهد گرديد





 1پيوست 7

ها، ضوابط،  فهرست گزارش
هاي موجود  نامه ها و آيين دستورالعمل

هاي بهداشت و  ر زمينهدر كشور د
  ايمني كار





 83  كار يمنيا و بهداشت يها نهيزم در كشور در موجود يها نامه نييآ و ها دستورالعمل ضوابط، ها، گزارش فهرست - 1 وستيپ

 
 

  هاي بهداشت و ايمني كار هاي موجود در كشور در زمينه نامه ها و آيين ها، ضوابط، دستورالعمل فهرست گزارش - 1پيوست 

  هاي بهداشت و ايمني كار در زمينههاي موجود  نامه ، ضوابط و آيينها  فهرست گزارش -1-1.پ

هاي مختلف كارهاي اجرايـي اقـدام    هاي اجرايي كشور در مورد بهداشت و ايمني كار در زمينه           گذشته تاكنون ارگان  ي  ها  سالطي  
  : گردد قرار زير ارائه مي اند كه فهرست تعدادي از آنها جهت مراجعه به نامه نموده ها و آيين به تدوين ضوابط، دستورالعمل

   1389نتشارات شركت آب و فاضالب شهر تهران، سال هاي شركت آب و فاضالب شهر تهران، از ا ايمني عمليات در فعاليت −
ريزي و توسعه شركت مهندسي       هاي آب و فاضالب شهري، از انتشارات معاونت برنامه         ستورالعمل اجرايي ايمني در پروژه    د −

 1388آب و فاضالب كشور، وزارت نيرو، سال 

تر نظام فني اجرايي، معاونـت نظـارت راهبـردي،           از انتشارات دف   447هاي عمراني، نشريه شماره       مديريت ايمني در كارگاه    −
 1388ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سال  معاونت برنامه

  1387، از انتشارات شركت مهندسين مشاور مهاب قدس، آبان ماه سال )سالمتي، ايمني، محيط زيست (HSEپيام  −

 1387مهندسين مشاور گنو، پاييز سال هاي زيرزميني، تاليف آقاي مجدالدين جزايري،  اصول ايمني در سازه −

 انتشارات مـشترك دفتـر تـدوين ضـوابط و     275هاي فاضالب، نشريه شماره    خانه   تصفيه پرسنلضوابط بهداشتي و ايمني      −
  1383ريزي و دفتر استاندادرها و معيارهاي فني وزارت نيرو، سال  معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه

 از انتـشارات مـشترك دفتـر فنـي و تـدوين             247هاي سدسـازي، نـشريه شـماره           در كارگاه  دستورالعمل حفاظت و ايمني    −
  1381ريزي كشور و دفتر استاندارد مهندسي وزارت نيرو، سال  معيارهاي سازمان مديريت و برنامه

 1380دستورالعمل كارهاي سخت و زيان آور، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  −

  1380ايي كارهاي سخت و زيان آور، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال آيين نامه اجر −

 1377مديريت ايمني و بهداشت كار، حسين كاكويي، موسسه كار و تامين اجتماعي، سال  −

 1376هاي حفاظت و بهداشت كار، وزارت كار و امور اجتماعي، چاپ دوم، سال  نامه آيين −

 1376، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي، سال )گازها و بخارات(كار شناسايي عوامل شيميايي محيط  −

 1372، سال )موسسه كار و تامين اجتماعي(پيشگيري از حوادث ناشي از كار، وزارت كار و امور اجتماعي  −

 1371آور، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  كارهاي سخت و زيان −

هـاي كابـل، مهـدي     هاي انتقال و توزيع نيرو، خطوط انتقال برق و شبكه     ها، پست   اي كار در نيروگاه   مقررات ايمني فني بر    −
 1366دوستكام، انتشارات مظاهري، مهرماه سال 

  1365ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  −

  1353، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار −

  1352ساز، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يون −

 1342حفاظت از مواد خطرناك و قابل اشتعال و انفجار، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  −

  1341 در كارگاه، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال حفاظت تاسيسات و وسايل الكتريكي −

 1349ها،  از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه −
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 1341سازي و توزيع گاز،  از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  حفاظت حمل و نقل و ذخيره −

  1340سوزي، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  آتشگيري و مبارزه با  پيش −

  1340حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  −

  1340ها، از انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال  حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه −

  1340شارات وزارت كار و امور اجتماعي، سال وسايل حفاظت انفرادي، از انت −

 واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست كارگاه سد و نيروگاه سيمره از انتشارات شركت مهندسين مشاور مهاب قدس −

 راهنماي ايمني، بهداشت و محيط زيست در ميدانهاي عملياتي، از انتشارات شركت پتروپارس −

 ات اداره كل بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت پيمانكاران، از انتشارHSEدستورالعمل  −
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عناصر سيستم مديريت ايمني و 
  بهداشت شغلي





 87  غليش بهداشت و ايمني مديريت سيستم عناصر -2 وستيپ

 
 

  عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي -2پيوست 

  :عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي عبارتند از
  الزامات كلي -1
  1خط مشي ايمني و بهداشت شغلي -2
 2ريزي طرح -3
  3ريزي براي شناسايي خطرات، ارزيابي و كنترل ريسك  طرح-3-1
  4 الزامات قانوني و ساير الزامات-3-2
  5 اهداف-3-3
  6هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي  برنامه-3-4
  7 اجرا و عمليات-4
  8 ساختار و مسووليت-4-1
  9 آموزش، آگاهي و صالحيت-4-2
  10 مشاوره و ارتباطات-4-3
  11ي مستندساز-4-4
  12ها  كنترل مدارك و داده-4-5
  13 كنترل عمليات-4-6
  14 آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري-4-7
  15 بررسي و اقدام اصالحي-5
  16گيري عملكرد و پايش  اندازه-5-1
  17 حوادث، رويدادها، عدم انطباق و اقدام اصالحي و پيشگيرانه-5-2
  18 سوابق و مديريت سوابق-5-3

                                                       
1- OH & S Policy 
2- Planning 
3- Planning for Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control 
4- Legal and Other Requirements 
5- Objectives 
6- OH & S Management Programs 
7- Implementation and Operation 
8- Structure and Responisibility 
9- Training, Awareness and Competence 
10- Consultation and Communication 
11- Documentation 
12- Document and Data Control 
13- Operational Control 
14- Emergency Prepare and Response 
15- Checking and Corrective Action 
16- Performance Measurement and Monitoring 
17- Accident, Incident, Non-conformances and Corrective and Preventive Action 
18- Records and Records Management 
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  1 مميزي-5-4
  2مديريت بازنگري -6

  .چرخه سيستم مديريت ايمني در زير نشان داده شده است

  
  

                                                       
1- Audit 
2- Managment Review 
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عوامل خطرزا و حادثه آفرين در 
هاي فاضالب و شرح  خانه تصفيه

  تمهيدات بازدارنده و حفاظتي آنها





 91  آنها يحفاظت و بازدارنده داتيتمه شرح و فاضالب يها خانه تصفيه در نيآفر حادثه و خطرزا عوامل -3 وستيپ

 
 

  نهاهاي فاضالب و شرح تمهيدات بازدارنده و حفاظتي آ خانه  عوامل خطرزا و حادثه آفرين در تصفيه-3پيوست 

  خانه  عوامل خطرزا و حادثه آفرين در تصفيه-1-3.جدول پ
نام 
شماره تمهيدات   شرح عوامل  عوامل

 بازدارنده و حفاظتي
  1 .اند ها لغزنده شده ها يا حالل  لغزيدن و افتادن روي كف زميني كه با آب و يا ساير محلول-
  2  آالت متحرك ها يا ماشين  نظير ظروف حاوي مواد شيميايي، نقاله وارد شدن ضربات ناظي از برخورد وسايل سنگين-
  1   سقوط به داخل حوض، مخازن، چاله كه منجر به صدمات يا غرق شدن گردد-
  4 و 3   خطرات ناشي از ورود به داخل فضاهاي محدود و خفگي ناشي از كمبود اكسيژن و مسموميت گازي-
  4 و 3  ها و ديگر مايعات در اثر تماس با سطوح داغ كاري داغ، حالل ه شدن مواد آب سوختگي ناشي از بخار آب، پاشيد-
  5  ها و غيره هاي الكتريكي ناشي از تماس با تجهيزات برقي معيوب، كابل  شوك-
     بريدن و سوراخ شدن بدن توسط وسايل تيز و يا نوك تيز-
  6  ر هواده توسط برس يا چرخ سمبادهناشي از ذرات پرتاب شده د) ويژه به چشم به( صدمات -
نظير گاز متان، هيدروژن و ( آتش و انفجارهاي ناشي از تشكيل و آزاد شدن گازهاي قابل اشتعال در زمان انجام فرايند -

  )غيره
  7 و 4

) يك غليظنظير اختالط آب با اسيد سولفور(هاي شيميايي بسيار قوي ناشي از اختالط شيميايي غيرقابل كنترل   واكنش-
  سازي مواد مصرفي براي تصفيه فاضالب در حين آماده

  8 و 7 و 4

يا در ) نظير گاز كلر(شوند  عنوان معرف استفاده مي  مسموميت حاد ناشي از مواد شيميايي مختلف در فاضالب كه به-
در آبكاري فلزي يا ( هيدروژن شوند، خطر ويژه ناشي از آزاد شدن تعدادي از گازها نظير سيانيد، طي انجام تصفيه آزاد مي
  و يا هيدروژن سولفوره و غيره) تصفيه حرارتي فاضالب

  9 و 8

  10  هم خوردگي ناشي از نوشيدن اشتباهي فاضالب تصفيه نشده   مسموميت و دل به-
  8  .سوزاند  مواد شيميايي كه توسط مايعات خورنده مي-

اك
طرن

ث خ
حواد

  

  8  .شود ورنده حاصل مي صدمات به چشم كه به علت پاشيده شدن مايعات خ-
     در معرض صداهاي غيرعادي تجهيزات مكانيكي قرار گرفتن-
     در معرض تشعشعات ماوراي بنفش قرار گرفتن-

ت 
طرا

خ
كي

فيزي
    )دماي كم يا زياد، باران، برف، طوفان و غيره( در معرض هواي بد بودن -  

    خانه يدن مواد شيميايي استفاده شده در تصفيهعلت تنفس كردن يا بلع  مسموميت دايمي به-
هاي اسيدي و  علت در معرض قرار گرفتن پوست بدن با فاضالب، مواد تميزكننده و محلول هاي پوستي به  بيماري-

  قليايي
  

وژن و توسط بخارات اسيدي يا قليايي يا هواويزها، سولفيد هيدر) ويژه در مجاري تنفسي به(هاي مخاطي   تحريك بافت-
  ديگر مواد

7  

ايي
يمي

ت ش
طرا

خ
  

  11  هاي التكسي علت پوشيدن دستكش آلرژي به به التكس به
موجود در ) ها و غيره ها، قارچ ها، پروتوزا، تخم انگل ها، ويروس نظير باكتري(زا   امراض قابل انتقال توسط عوامل عفونت-

  هاي كشاورزي هاي انساني خام و فاضالب فاضالب
  

ت     آزاد شده از عوامل عفوني) ها زهرابه(ها  ي از تماس با توكسين ناش امراض-
طرا

خ
كي

وژي
بيول

  12   امراض قابل انتقال از حشرات يا حيوانات جونده قابل تكثير در بسترهاي خشك كننده لجن-  
  13   دردهاي عضالني ناشي از جابجايي بارهاي سنگين و خارج از توان-

ي 
رها

ت كا
طرا

خ
اني

، رو
شي

ژوه
پ

  

هاي سنگين،  نظير چكمه(هاي حفاظتي  مشكالت روحي و رواني در ارتباط با پوشيدن طوالني لباس ناراحتي و -
، بوهاي بد فاضالب، كاركردن با مايعات كثيف و شغل غيرقابل احترام توسط ديگران و آگاهي از )چيزهاي غيرقابل نفوذ

  خطرناك بودن محل كار
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  ل خطرزا و حادثه آفرين شرح تمهيدات بازدارنده و حفاظتي عوام-1-3.پ

  :شماره تمهيدات بازدارنده و حفاظتي
  هاي ايمن غيرلغزنده پوشيدن چكمه -1
هاي مقاوم نسبت به مواد شيميايي جهت محافظت پوست و چشم از  استفاده از وسايل حفاظتي شخصي و پوشيدن لباس       -2

  .ذرات خورنده و يا آلوده، مايعات، گازها و بخارات
  .ايي بدون مشورت با كارشناس شيمي واجد شرايط يا شخصي با تجربهمخلوط ننمودن مواد شيمي -3
هاي ايمني در مورد انبار نمودن، انتقـال، جابجـايي يـا ريخـتن مـواد شـيميايي در ظـروف               متابعت از تمامي دستورالعمل    -4

  .مختلف
. انـد    مناسـبي عـايق شـده      طور  هاي برقي به    كنترل ايمني تجهيزات برقي قبل از استفاده و اطمينان از اينكه تمامي كابل             -5

  .كليه تجهيزات برقي معيوب و مشكوك بايد توسط مسوول فني كنترل و آزمايش شوند
كه چشم ممكن است در معرض گرد و غبـار ذرات پراكنـده در هـوا، پاشـيده شـدن                      استفاده از عينك حفاظتي در حالتي      -6

  .مايعات خطرناك قرار گيرد
معرض قرار گـرفتن در مقابـل هواويزهـاي خطرنـاك، گـرد و غبـار، گـاز و        هاي تنفسي در صورت در        استفاده از ماسك   -7

  .بخارات
كـه    جايي مواد يا خورندگي زياد نظير مايع يا گاز كلر، اسيدهاي قليايي با غلظت زياد و يا هنگـامي                    توجه زياد هنگام جابه    -8

  .هاي شيميايي وارد هوا شود گازهاي سمي ممكن است از معرف
نظيـر كنتـرل   . هايي كه جهت وارد شدن به فضاهاي محدود در دسـترس قـرار گرفتـه اسـت            لرعايت تمامي دستورالعم   -9

محيط از نظر وجود يا عدم وجود اكسيژن، گازهاي سمي و استفاده از تجهيزات حفاظتي تنفـسي و همـراه داشـتن فـرد                        
  .كمكي براي شرايط اضطراري

هايي كه احتمال وجود مواد شيميايي و بيولـوژيكي            محل نكشيدن سيگار و استفاده ننمودن از مواد غذايي و نوشيدني در           -10
 .آلوده وجود دارد

  .عدم استفاده از دستكش التكسي در صورت حساسيت به آن -11
اي توسط پزشك آزمايش شده تا هرگونه عالئم محتمـل بـه بيمـاري و يـا آلـرژي            صورت دوره   برداران بايد به    كليه بهره  -12

  .مشخص شود
  . مواد شيمياييطرفجايي  وسايل باالبرنده و متحرك مطمئن براي جابهآموختن و استفاده نمودن از  -13
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چك ليست ارزيابي مخاطرات ورود 
  آوري فاضالب به شبكه جمع





 95  فاضالب آوري جمع شبكه به ورود مخاطرات يابيارز ستيل چك -4 وستيپ

 
 

  آوري فاضالب  چك ليست ارزيابي مخاطرات ورود به شبكه جمع-4پيوست 

  آوري فاضالب  چك ليست ارزيابي مخاطرات به شبكه جمع-1-4.جدول پ
  خير  بله  

      باشد؟ منظور تكميل كار، وارد شدن به شبكه به طور كامل ضروري مي آيا به
  آيا كنترل ترافيك يك عامل خواهد بود؟ اگر پاسخ مثبت است چه وسايل كنترلي الزم است؟ 

  
  
  
  

    

  آيا كسي اخيرا وارد شبكه شده است؟ 
  اند؟ اگر بله، قبال با چه مشكالتي مواجه شده

  
  
  
  

    

  يت يا صنايعي در نزديكي سايت است كه مواد شيميايي يا مواد سوختي تخليه كند؟آيا فعال
  .اگر بله، مواد مربوطه شناسايي شود

  ) بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي(ها  سوخت
  ها و ساير حالل

  

    

      چه فعاليتي قرار است در شبكه انجام شود؟
      بازرسي

      جوشكاري
      برش

      آسياب كردن
      ها  ها، مواد شيميايي خورنده و يا پاك كننده ز حاللاستفاده ا

      استفاده از رنگ اسپري، سند بالست
      هايي الزم است انجام شود تا از ايمن بودن هواي شبكه مطمئن شويم؟ چه تست

      غلظت اكسيژن
      غلظت هيدروژن سولفيد
      غلظت كربن مونوكسيد

      مواد منفجره
  ساير

  
    

  اي نياز است؟  هاي ويژه وجود است چه احتياطاگر آلودگي م
  

    

  هاي مهندسي  كنترل
  

    

  هاي اداري كنترل
  

    

  تجهيزات حفاظتي فردي 
  

    

  ليست مورد نياز
  

    

  آيا امكان مجزا كردن فضاي كاري وجود دارد؟
  كار خواهد گرفت؟ اي به هاي ويژه اگر نه، چه احتياط

  

    



 )بازنگري اول (هاي فاضالب خانه بردار از شبكه و تصفيه رسنل بهرهضوابط ايمني و بهداشتي پ  96

 

  آوري فاضالب ابي مخاطرات به شبكه جمع چك ليست ارزي-1-4.ادامه جدول پ
  خير  بله  

  باشد؟ احتياطي موجود مي/ براي مخاطرات بيولوژيكي دستورالعمل
  اگر بله، ليست آنها 

  

    

  اي نياز است؟ آيا براي ورود به شبكه به تجهيزات ويژه
  .اگر بله نوع تجهيزات مشخص شود

  تجهيزات عايق و ضد انفجار
  پمپ 

  تجهيزات تهويه 
   پايه، دستگيرهسه
  
  

    

  چه وسايل نجاتي الزم است؟ 
  ليست آنها
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  هاي هشداردهنده عاليم و برچسب





 99  دهنده هشدار هاي برچسب و عاليم -5 وستيپ 

 
 

  هاي هشدار دهنده  عاليم و برچسب-5پيوست 
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 101  دهنده هشدار هاي برچسب و عاليم -5 وستيپ 
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 103  مراجع و منابع 

 
 

   و مراجعمنابع

  منابع و مراجع

ت مـشترك دفتـر امـور فنـي و تـدوين             از انتـشارا   247هاي سدسازي، نشريه شماره       دستورالعمل حفاظت و ايمني در كارگاه      -1
 1381ريزي كشور، دفتر استاندارد مهندسي آب، وزارت نيرو، سال  معيارهاي سازمان مديريت و برنامه

  1389هاي شركت آب و فاضالب شهر تهران، از انتشارات شركت آب و فاضالب شهر تهران، سال  ايمني عمليات در فعاليت -2

 از انتشارات مـشترك دفتـر تـدوين ضـوابط و     275هاي فاضالب، نشريه شماره      خانه  يه تصف پرسنلضوابط بهداشتي و ايمني      -3
  1383ريزي و دفتر استاندادرها و معيارهاي فني وزارت نيرو، سال  معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه

4- Metcalf & Eddy, 2004 “Waste Water Engineering Treatment and Reuse” 
5- Nellie J. Brown, 1997 “ Health Hazard Manual, Waste Water Treatment plant and sewer workers”  
6- Water Environment Federation , 1998 “Design” of Municipal Waste Water treatment Plants”  
7- Water Environment Federation, 1998 “Operation of Municipal Waste Water treatment Plants”  
8- L.B. Escritt, 1972 , “Sewerage and Seage Disposal” Macdonald & Evans Ltd. 
9- WPCF Manual of practice No.9 , “Design” and construction of Sanitary and Strom Sewers” , 

1970. 
10- Water Environment Federation, 2003 “Waste Water Treatment Plant Design”. Edited by P.Aarne 

Vesilind. 
11- Environmental Protection Agency, 1996 “Operation of Waste Water Treatment Plants”, Fourth 

Edition, Volume II. 
12- Risky Business: A Guide for Water and Wastewater workers by AFSCME (American Federation 

of State, County and Municipal Employees) 
13- Health hazard manual: Wastewater treatment plant and sewer workers by Cornell university IRL 

school year 1997- Edited by Nellie J.Brown. 
14- Exposure to Biohazards by Donald J. Garvey August 2005. 
15- UK Health & Safety Executive (HSE) publications. 
16- Occupational Safety and Health Administration of United State (OSHA)-Office of training and 

education publications. 
17- Chlorine safe work practices by Work SafeBC (The workers compensation board) 2006 edition. 
18- OSHA fact sheet-Hydrogen Sulfide 2005 edition. 
19- Material Handling & Storage - OSHA 2236 - 2002 edition. 
20- Controlling Electrical Hazards - OSHA 3075 - 2002 edition. 
21- Safeguarding equipment and protecting workers from amputation - OSHA 3170 - 2001 edition. 
22- Confined Space Entry - Construction Industry Standards 1926.21 (b) (6) & General Industry 

Standard 1910.146. 
 





 

 

  

  

  

  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  سـي  از بـيش  گذشت با ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور،  نظام فني معاونت برنامهامور
 فني مشخصات دستورالعمل، معيار، ضابطه، نامه، آيين قالب در فني، - نشريه تخصصي عنوان صدپان بر افزون خود، مطالعاتي

 تـا در  شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در حاضر نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي

 در شـده  منتـشر  فهرست نشريات. شود برده كار به عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه

 .باشد مي دستيابي  قابلnezamfanni.ir رنتياينت سايت در اخير هاي سال
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  اين نشريه

برداري از تاسيـسات فاضـالب شـهري،          در بهره 
ــره ــان به ــردار از شــبكه كاركن ــع ب آوري و  هــاي جم

ــصفيه ــه ت ــل    خان ــرض عوام ــالب در مع ــاي فاض ه
باشند كه شناسايي ايـن عوامـل و          آميزي مي   مخاطره
هـاي    هاي مختلف پيشگيري آن جزو مسووليت       روش

. شـد با   مـي  كاركنـان كار گمارنده اين      هاي به   سازمان
هـدف از تهيـه ايـن نـشريه ارائـه ضـوابط ايمنــي و       

بــردار و  بهداشــتي بــراي كليــه كاركنــان بهــره    
ــا فاضــالب درخــصوص شناســايي   دســت ــدركار ب ان

ــبكه   ــا ش ــرتبط ب ــاطرات م ــع  مخ ــاي جم آوري و  ه
هاي پيشگيرانه  هاي فاضالب و ارائه روش خانه تصفيه

منظور كـاهش ايـن       و اقدامات كنترلي و اصالحي به     
 .باشد ات ميمخاطر

 




