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 هدف:  -1

ر حفاظت   وتعیین مشخصات و شرایط محیط کار و ارائه نکات ایمنی به منظ دستورالعملین این هدف از تدو

 سیسات شرک  اس .ناشی از کار و همچنین حفاظ  از تأکارکنان در مقابل حوادث و بیماریهای 

 

 شرح دستورالعمل -2

  الزامتی   ،هتای مختاهره یمیتز   و فعالیت  هتا  استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی توسط کارکنان در مکتان

 اس .

 لتوک  رتروری    077-077های عملیاتی برای شتعا  یتم متتری بته میتزان      تامین نور کافی در محوهه

 اس .

 های اداری جدول ذیل باید رعای  شود:در سایر نقاط و محیط

 میزان روشنایی بر حسب لوکس هامحیط

 077-077 های اداریاتاق

 0777 شودنقشه کشی انجام میمحلهایی که در ین 

 077-007 هاراهروها و پلکان

 007-077 هاکارگاه

 077-077 انبارها

 077-077 های اتفاقات و عملیاتاتاق

 07-077 های بهداشتیسروی 

 07-007 یسانسورها

 077-077 دبیرخانه و محلهای تایپ

 077-077 های بایگانیاتاق

 077-077 کالسهای درس

 077-0777 ی تس  کنتوراتاقها
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 هتای  مسئولین ایمنی امورها و قسمتهای تابعه و مسئول ایمنی حوزه ستادی ساالنه اقدام به بازدید از مکان

هتا را انتدازه گیتری    اداری، عملیاتی و انبارها نموده و با استفاده از نورسنج، میزان نور هر یتم از محتل  

نماید و در صورتی که نتایج با درج می F-OC-301نورسنج با کد  نتایجثب  نتایج را در فرم و  نموده

 پذیرد.مقادیر فوق همخوانی نداشته باشد، اقدامات الزم جه  بهبود صورت می

 شوند.با خطوط سبز رنگ و فلش مشخص می ،های خروجی ارطراری در اماکن سربستهراه 

  کند. بدین لحتا   سیم نقش مهمی در مقابله با شرایط ارطراری ایفا میبیارتباهات و مخابرات تلفنی و

گیترد و  کنترل صح  کارکرد این وسایل توسط مسئول ایمنی هر واحد به صورت هفتگی صورت متی 

 گیرد.در صورت وجود اشکال سریعاً در جه  رفع ین اقدامات الزم صورت می

 هتای اولیته   نشانی و وسایل کممکلیه خودروهای شرک  بایستی مجهز به کمربند ایمنی، کپسول یتش

 هیزات به نحو مناسب بهره گیرند.جباشند و تمامی سرنشینان خودروها باید از این ت

 با استفاده از کولر، پنکته، شتوفاو و    ،سرمایش و گرمایش در فصول گرم و سرد سال در ساختمان اداری

 گیرد.یهای دارای لوله دودکش صورت میبخار

 متوارد  د و مسئولین ایمنی بر رعایت  ایتن   های حفاظتی باشنهای بیشتر از چهار پله باید دارای نردهپلکان

 نظارت دارند.

 شوند و کلیدهای اصلی برق وشیرهای اصلی یب و گاز توسط مسئول ایمنی مربوهه برچسب گذاری می

 . سیسات شرک  اس رطراری تأا مسئولی  بستن ینها در شرایط

  هتای جدیتد بایستتی بتا     ها و فریینتدهای کتاری و فعالیت    هراحی جدید در محیطهر گونه به هور کلی

ییتد وی را  کارشتناس ذیصتالد در شترک  بتوده و تأ    مشارک  مسئول ایمنی و محیط زیس  ذیربط یتا  

، مقررات و روابط ایمنتی و محتیط   هاداشته باشد. مسئول ایمنی و محیط زیس  عالوه رعای  یئین نامه

زیستی، رعای  موارد ارگونومی و فاکتورهای انسانی را باید در نظتر داشتته باشتد و در صتورت لتزوم،      

 نمایند.ها ارائه ه  تغییر در هراحیدر جتذکرات الزم را 
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بیرون شرک  برای بررسی و کنترل موارد ایمنتی   در صورت نیاز از مشاورین و کارشناسان ذیصالد از توضیح:

یید. مسئولی  تشخیص و هماهنگی انجام این کار بتا متدیر واحتد کیفیت  یتا      و محیط زیستی دعوت به عمل می

 های مدیریتی اس . کارشناس سیستم
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