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  (مربوط به مالكين)دستورالعمل ايمني ساختمان

و حفاظت كار در حين ايمني )،دوازدهم(حفاظت ساختمانها در برابر حريقرعايت موارد ايمني مطروحه در مباحث سوم (

دستورالعمل اجرائي سازمان برنامه بودجه (112 مقررات ملي ساختمان و نيز نشريه،)...آسانسور)، پانزدهم(انجام كار

  .. از جمله موارد مطروحه زير الزامي است:)...ختمانها در برابر آتش سوزيسا محافظت

  ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از يكديگر با توجه به نوع كاربري:دستورالعمل ايمني 

ي به تقرار مخازن،بايد فاصله از پالك هاي مجاور و معبر عمومسهنگام احداث جايگاه سوخت از قبيل بنزين،گاز،و محل ا-

  ميزان حداقل هفت متر رعايت گردد و ابعاد پالك جايگاه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شود.

قبيل در مجاورت  اينعدم احداث ساختمانها با كاربرد سينما،سالن اجتماعات ،مدارس،مساجد و اماكن پر جمعيت از -

  جايگاههاي سوخت.

فاع دو طبقه روي پيلوت بالمانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع احداث پالك در مجاورت جايگاههاي سوخت تا ارت-

نسبت به دو طبقه روي پيلوت بايد عقب نشيني سه متر در ضلع مجاور سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه بدون 

كيلوگرم 7ائي برحسب تحمل فشار هيچ گونه روزنه و داكت با جبهه باز بطرف جايگاه سوخت و تامين ايست

  )در نظر گرفته شود.اتمسفر فشار ناشي از انفجار گاز مواد نفتي7سانتيمترمربع(رب

  ضوابط پلكان عمومي:

پلكان بنا بايد مطابق ضوابط مندرج در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان دوربندي و با درب ايزوله ضددود و خود -

    .بسته شو،از ساير بخش ها مجزا باشد

اي خارجي با هكف پاگردهاوپلكان راه خروج نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد.عرض پله و پاگردها و مسير -

  ع ورق فلزي آجدار پوشش داده شود.سازه هاي فلزي بايد از نو

دهليز چاه آسانسور و پلكانها با ساختار مقاوم . دهليز پلكان بدون هيچ واسطه اي بايد تا بام مجموعه ادامه داشته باشد-

  ندي و ساير قسمتها مجزا گردد.حريق دورب

  پلكانهاي خارجي يكراه مداوم و بي خطر و بي مانع تا سطح زمين با محل كامالً امني براي متصرفين فراهم نمايد.-

  جهت جلوگيري از ريزش نزوالت آسماني برروي پله هاي خارجي مسقف نمودن اينگونه پله ها الزامي است.-

سانتيمتر و عرض 150عرض پاگرد پيش ورودي (البي)طبقات حداقل  سانتيمتر ،112اندازه عرض هر مسير پله حداقل -

  سانتيمتر در نظر گرفته و اجرا شود.120پاگرد نيم طبقه استراحت حداقل 

  كليه دربهاي ورودي به واحدها،انباريها،موتورخانه............. بايستي داراي آستانه زير باشند.-

ي موجود در بنا از قبيل پلكانها،شفتها،نورگيرها داخلي و نظاير آن بايستي در برابر حريق بازه هاي قائم و يا تنوره ها-

                                                                                                                                                                محافظت شوند.

  سانتيمتر در نظر گرفته شود.10متر و فاصله حفاظ داخلي (عمودي)حداكثر 1ارتفاع نرده پلكان عمومي حداقل -

  اطراف پلكان عمومي ابتدا سيمان اندود و سپس گچ كاري گردد.-

ر بوده وتمام تدابير الزم به منظو پاخور تمام پله ها برا اساس مبحث سوم بايد از يك جنس و يا يك نوع پرداخت-

  ممانعت از لغزندگي بر روي سطح آنها اتخاذ گردد.

  

  



  

  

 

٢ 

 

  ضوابط پله دوار:

بوده ،و از فاصله سانتي متر28سانتي متر ي از باريك ترين قسمت 30حداقل اندازه كف (پاخور)هر پله در فاصله -

دو برابر عرض آن د.ضمناً اندازه شعاع قوس كوچكتر پله از سانتي متر طول پلكان موجود باش100به بعد از  سانتيمتر30

  كمتر نباشد.

نفر مجاز خواهد بود،مشروط بر آنكه با رعايت ضوابط 5 استفاده از پله هاي مارپيچ در راه هاي خروج براي حداكثر -

  مندرج زير طراحي شوند:

                            .                                                              سانتيمتر كمتر نباشد65مفيد پله  الف)عرض

                              سانتيمتر بيشتر نباشد24ب)ارتفاع هرپله از 

    سانتيمتر كمتر نباشد.20اع مفيد روي پله (قد را پله)از )ارتفت

  سانتيمتر باشد.20سمت پله ،حداقل سانتي متر ي از باريك ترين ق30)اندازه كف (پاخور)هر پله ،در فاصله ج 

  باشد. ه)تمام كف پله ها به شكل هاي يك اندازد

  ضوابط مسير خروج(پله اضطراري):

  طبقه الزاميست.6خروج براي ساختمانهاي با بيش از هاي مسير -

 خروجي ايمن دسترسي2دسترسي هاي مناسب به خروجي هاي اصلي و فرار بايد طوري باشد كه هر طبقه حداقل -

  داشته باشد.

مقاومت مصالح و سازهاي ساختمان از جمله مقاوم سازي ديوارها و ستونها در برابر حريق وحرارت و تزئينات غير قابل -

  )در نظر گرفته شود.ساعت مقاومت در برابر حريق2با حداقل اشتعال در مسيرهاي خروجي (

  ضوابط آسانسور:

ندي پلكان ها ممنوع است،همچنين درب آسانسورها نبايد در مسير محل نصب آسانسور:نصب آسانسورها در داخل دورب

  راه خروج (از پلكان به پلكان ديگر)

سطح داخلي ديواره هاي چاه آسانسور بايد با مصالح مناسب به گونه اي پوشانده شود كه كمترين خلل و فرج را دارا -

  رنگ آميزي)باشد(سيمان كاري صاف با روكش سيمان سفيد يا گچ كاري همراه با 

ختاري غير قابل احتراق كه داراي اموتورخانه آسانسور عالوه بر چاه آسانسور بايد از ساير قسمتهاي ساختمان ،با س-

گردد و باز شو  درب موتورخانه آسانسور بايد به  سمت بيرون  مقاومت حريقي به اندازه دوربندي چاه باشد ،جدا 

  سانتيمتر باشد.200و به ارتفاع سانتي متر 80موتورخانه و با حداقل عرض 

ن و در چاه  طبقات مجزا از يكديگر باشند و كابين مجهز به زنگ خطر،تلفن ،تهويه ،آسانسور مجهز به سيستم يدر كاب-

نجات اضطراري جهت هدايت كابين تا مقابل درب طبقات در صورت قطع برق ،در صورت نياز نصب يك دريچه روي 

ير سقف موتورخانه با بازشو به طرف بيرون،عدم استفاده از چاه آسانسور جهت عبور لوله هاي ديوار جانبي آسانسور  در ز

  آب و گاز و فاضالب و كابل هاي برق ،امتداد چاه آسانسور از پايين ترين سطح بنا تا باالترين ارتفاع ساختمان.

داخل كابين و در مقابل آسانسور جهت متن زير در استفاده از آسانسور در زمان وقوع حريق ممنوع بوده و بايستي -

  استفاده كنندگان نصب گردد:

 پلكان استفاده نماييد و توصيه مي شود آسانسور در مواقع آتش سوزي  از(در زمان آتش سوزي از آسانسور خارج شده و 

  انجام دهند)آتش نشان ها قرار گيرد تا بتوان با راندمان بيشتر عمليات تخليه را در اختيار افراد ذيصالح يا 
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  اجراي تهويه طبيعي چاه آسانسور-

اخذ گواهي ايمني و كيفيت از اداره ي استاندارد و يا شركت هاي كنترل كيفيت آسانسور تحت نظارت اداره ي -

 ي  استاندارد،مبني بر رعايت كليه ي موارد ايمني ،برابر مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل سازمان آتش نشاني و ارائه

  به شهرداي منطقه و رونوشت آن به سازمان آتش نشاني. ناصل آ

متر مطابق نقشه 28طبقه يا 8اجراي آسانسور آتش نشان با ظرفيت حداقل حمل برانكارد براي ساختمان هاي بيش از -

  هاي تاييد شده

   اختمان.اجراي محل و موقعيت خروج (هاي )اصلي ،آسانسور و مسيرهاي دسترسي مناسب مطابق با مقررات ملي س-

 ضوابط پله فرار:

،عبور از ميان آشپزخانه     د به گونه اي طراحي و اجرا شوند كه براي رسيدن به يك خروجيبايمسيرهاي خروج -

،اتاق خواب و فضا هاي مشابهي كه درهاي آنها در معرض قفل     ،رختكن ها    ،فضاهاي كاري    ،سرويس بهداشتي    ،انبارها     ها

  ،الزم نباشد.    شدن هستند 

پاخور تمام پله ها بايد از يك جنس و بايك جنس و با يك نوع پرداخت بوده و تمام تدابير الزم به منظور ممانعت از -

  لغزندگي برروي سطح آنها اتخاذ گردد.

  نجره هاي مشرف الزامي است.پرعايت فاصله يك متري پله فرار از -

  محل و وضعيت پله فرار بايستي دور پلكان عمومي و دسترس كليه ي واحد ها به آن ميسر باشد.-

   و مسيرهاي خروج نبايد در هيچ قسمتي از طول مسير كاهش يابد.     ،پاگردها    عرض پله ها -

  دد و الزم است از نوع ضد حريق باشد.درب پله فرار به طرف پله فرار باز گر-

  دآزاد (حياط يا خيابان) اجرا گردپله فرار بايستي از پشت بام تا كف تراز خروجي مشرف به فضاي -

  سانتي متر كمتر در نظر گرفته شود.91عرض هيچ يك از دسترس هاي خروجي نبايد از -

  سانتي متر در نظر گرفته شود10لي حداكثر متر و فاصله حفاظ داخ1ارتفاع نرده پلكان فرار حداقل  -

  نصب روشنايي در مسير هر رمپ پلكان فرار بايد در طراحي نقشه هاي تاسيسات برقي پيش بيني شود.-

  نصب عالئم خروج اضطراري و شماره هاي طبقات در محل هاي مناسب (طبق نظر كارشناس بازديد )الزامي است.-

،پله فرار و مسيرهاي دسترسي مناسب بايستي مطابق با نقشه هاي تائيد شده     وج هاي اصلي اجراي محل و موقعيت خر-

  مطابقت داشته باشد.

  ضوابط دودكش ها:

  بام در نظر گرفت.پشت بايستي براي هرمنبع حرارتي يك لوله دودكش مستقل تا باال-

ي شومينه و دستگاه پكيج و آبگرمكن ديواري سانتي متر و برا10حداقل قطر لوله هاي دودكش ها براي بخاري گازي -

  سانتي متر در نظر گرفته شود.15

درزبندي شده ويك دودكش سالم بدون درز و    هروسيله حرارتي بايد از طريق لوله ها و قطعات اتصال بصورت كامالَ- 

بي در تمام طول شكستگي و بطور مستقل و مختص به خود وصل شود و همچنين دودكش بايد بدون هيچ گونه انشعا

  مسير تا باالترين قسمت ساختمان امتداد يابد.

  الزم است انتهاي دودكش يا لوله تهويه به كالهك مخصوص مجهز گردد.-
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وس هوا در لوله و نيز داخل شده باران و د جريان معكاين كالهك بايستي به نحوي ساخته شود كه از ورود باد و ايجا

  ند.برف و پرندگان و غيره جلوگيري ك

سانتي متر يا بيشتر حفر شود تا در صورتي كه بصورت تصادفي سنگ 30الزم است كه انتهاي هر دودكش به اندازه ي -

  يا هر شيئي ديگري به داخل دودكش بيافتد با عث مسدود شدن در يچه ي دود كش در انتهاي آن نشود.

  شكل براي تمامي دودكش ها اجباري مي باشد. Hاستفاده كالهك -

  ،داكتها و تهويه ها:    رگير هاوط نضواب

،نورگيرهاي داخلي و نظاير آن بايستي در برابر     ،شفت ها    ،از قبيل پلكانها     بازشو هاي قائم و ياتنوره ها موجود در بنا -

  حريق محافظت شوند.

فلزي زير نوگيرها پشت بام استفاده از كوپل طلق دار به جاي شيشه در قسمت نورگيرهاي پشت بام و يا نصب توري -

  الزامي است.

  تهويه مناسب جهت نورگيرها و پلكان عمومي بايد در نظر گرفته شود.-

  ضوابط جان پناه و نماي شيشه :

(استفاده از شيشه و اشياي تيز و  وپنجره ،تراس    ،بالكن     سانتي متر اطراف پشت بام 120احداث جانپناه با ارتفاع حداقل -

،با يستي     زه اي به عنوان حفاظ مجاز نمي باشد)انجام گيرد و در صورتيكه از نرده جهت جانپناه استفاده گرددبرنده و ني

  سانتي متر ا زيكديگر و با همان ارتفاع نصب گردد.10بصورت عمودي بوده و به فاصله ي حداكثر  نحفاظ هاي داخلي آ

  ذيل رعايت و اجرا گردد:در صورت تصميم براي اجراي نماي سنگ يا شيشه موارد -

شت به نماي شيشه اي از كف تمام شده در هرطبق اجراي جان پناه با مصالح ساختماني به از داخل ساختمان پ -الف

  سانتي متر و بانصب نرده با همين ارتفاع الزامي است.120ارتفاع حداقل 

  شيشه از نوع سكوريت انتخاب شود.-ب

  نظر گرفته شود.هر سه متر ار تفاع سنگ روي نبشي قرار گيرد. در50×50ابعاد شيشه و سنگ حداكثر -ج

  فرم اصلي نماي شيشه از بر ساختمان پيش زدگي نداشته باشدوقاب هاي شيشه به صورت عمودي باشد.-د

  حريق: مضوابط سيستم اعال

،مجتمع هاي     ا،بيمارستان ه    ،خوابگاهها    ،مسافرخانه ها    در اماكن پرخطر و پرتجمع از قبيل هتل ها-

،مراكز اداري و اماكن عمومي و پر جمعيت اجراي     ،سالن هاي اجتماعات     ،واحدهاي صنعتي     ،انبارها    ،تجاري    مسكوني

  سيستم اعالم حريق اجباري است.

  يلوت الزامي است.پطبقه بر روي 2تر از اجراي سيستم اعالم حريق براي واحدهاي  مسكوني با ال-

ي به آن امكان پذير الم حريق در مكاني باشد كه دسترسبايد كنترل پانل مركزي سيستم اع2و1امي مراكز بنددر تم-

  باشد.

  در راه پله ها ومسيرهاي خروج آژيرها بايد فالشر نيز مجهز گردد(براي جلب توجه بيشتر و افراد ناشنوا)-

يستم اعالم حريق به تلفن كننده ي ديجيتال در اماكن خاص طبق نظريه ي كارشناس سازمان آتش نشاني بايد س-

  مجهز باشد.

  در كليه پاگردها و اماكن خاص از شستي هاي اعالم حريق استفاده شود.-

  وشش سيستم اعالم حريق قرار گيرد.پموتورخانه و اتاقك آسانسور بايد تحت -
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ي گردد به نحوي كه داراي طراحBS5839ويا NFPA72نقشه هاي سيستم اعالم حريق بايد برا اساس استاندارد -

  نقاط غير پوششي نبوده و قبل از اجرا نيز بايد به تائيد سازمان آتش نشاني برسد.

  ضوابط سيستم اعالم كننده نشت گاز شهري و كربن منواكسيد:

    قسمت سيستم اعالم حريق بايد به سيستم هشدار دهتده ي گاز شهري مجهز گردند.2و1دها بندحكليه وا-

،پاركينگ هاي سربسته و اماكن خاص     ،موتورخانه ي مركزي     ،اتاق هاي داراي شومينه    ه هاي داراي پكيج در آشپزخان-

  ،از دتكتورهاي كربن منواكسيد (قاتل خاموش)بايد استفاده گردد.    طبق نظريه ي سازمان

زمان بايد انجام گيرد ولي اجزاي اتصال سيستم نشت گاز به سيستم اعالم حريق و يا به طور مستقل طبق نظريه ي سا-

  استفاده شده بايد قابليت هر دو شرايط را داشته باشد.

  ضوابط سيستم آب آتش نشاني:

ليتر)درمحل نصب موتورخانه جهت سيستم آتش 1000در نظر گرفتن منبع آب  با نظر كارشناسان سازمان (حداقل -

  نشاني و مجهز به فلوتر شناور مشترك با منبع آب مصرفي.

امتداد لوله اصلي آب آتش نشاني از موتورخانه تا باالترين ارتفاع و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخيره آتش نشاني -

  مستقر در موورخانه ضروري است. 

نقشه ها،طرح ها،و قطر  طبقه برروي پيلوت نياز به سيستم  آب آتش نشاني دارد.2ساختمان مسكوني با ارتفاع بيش از -

  قرار گيرد.سازمان آتش نشاني به اطالع وتائيد  قبل از اجرا بايد لوله هاي آب 

  لوله كشي آتش نشاني به دو صورت تر و خشك اجرا ميگردد.الزم به ذكر است ميتوان بصورت مختلط هم اجرا گردد.-

  اينچ ميباشد. 3طبقه 10اينچ و بابيش از 5/2طبقه 10رايزر اصلي در لوله كشي تا -

بصورت يك طبقه در ميان شروع از همكف الزامي F طبقه  روي پيلوت  نصب جعبه 4تا   3وني در ساختمانهاي مسك-

  )در كليه طبقات الزامي ميباشد Fجعبهالزم به ذكر است اگر آسانسور در وسط راه پله تعبيه شده باشد نصب است.(

در كليه Fرمربع ،نصب جعبه مت230با مساحت تقريبي بيش از طبقه  روي پيلوت  4تا 3در ساختمانهاي مسكوني  -

  طبقات الزامي است.

  در كليه طبقات الزامي است.F،نصب جعبه طبقه روي پيلوت  4در ساختمانهاي مسكوني  با ارتفاع بيش از -

بيش از فواصل معيني نباشد كه تاييد سازمان آتش نشاني در مورد  Fدر اماكن پر خطر و انبارها بايد فواصل جعبه هاي -

  .ستآن الزامي ا

پيش بيني و نصب يك دستگاه شير ايستاده (هيدرانت شهري)در قسمت ورودي مجموعه تجاري و مسكوني و صنعتي -

  الزامي است.

  ضوابط مربوط به تاسيسات و موتورخانه:

خارج از زير بنا و درصورت عدم امكان در مجاور يك جبهه به فضاي آزاد در نظر گرفته ، طراحي موتورخانه ي تاسيسات-

  د.شو

،دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد و در صورت امكان ،ديوار مشترك موتورخانه تاسيسات در جوار چاه آسانسور -

  بين آنها مقاوم در برابر حريق باشد.

تمامي كابلها و سيمكشيهاي روكار درون موتورخانه از روي سيني هاي مخصوص كه در زير سقف قرار دارند عبور داده -

  كابلهائي كه روي زمين قرار ميگيرند از داخل لوله هاي فلزي مخصوص عبور داده شود.شوند و 
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                                      داكت مستقل براي لوله هاي تاسيسات ،كابل هاي برق و دودكش ها در نظر گرفته شود.-

  رست باالي موتورخانه قرار نگيرد.حمام و سرويس در جنب يا د-

                                                                                      به موتورخانه با امكانات آتش نشاني منطبق باشد.دسترسي -

  عدم عبور داكت موتورخانه از فضاهاي خواب ،سرويس و حمام الزامي است.-

                                                                                  در نظر گرفتن درب فلزي و آستانه زير درب براي موتورخانه .-

  ن تهويه به تناسب حجم موتورخانه.درنظر گرفت-

-               شومينه ها،دستگاههاي گاز سوز اعم از مشعلها،آبگرمكن و غيره به شير كنترل و ترموكوبل مجهز گردد.-

  تائيد مهندس ين ذي صالح قرار گيرد.سيستم گاز كشي ساختمان مورد 

  ضوابط سيستم خاموش كننده هاي دستي:

وشش خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار حريق قرار گيرد كه تعداد آن توسط پكليه اماكن پرمخاطره بايد تحت -

  سازمان آتش نشاني تعيين مي گردد.

  كيلوگرمي الزامي ميباشد. 6از درواحدهاي مسكوني به ازاي هر واحد، نصب  يك عدد كپسول پودرگ-

  كيلوگرمي الزامي ميباشد. 6جنب موتورخانه تاسيسات ، نصب  يك عدد كپسول پودرگاز -

-                                    كيلوگرمي الزامي ميباشد. CO2  - 6جنب تابلو كنتور برق ، نصب  يك عدد كپسول -

  كيلوگرمي الزامي ميباشد. CO2  - 3ل جنب موتورخانه آسانسور ، نصب  يك عدد كپسو

  :و سيستم برقي ساختمان ضوابط روشنايي اضطراري

  نصب روشنايي اضطراري بايد ازنوع عملكرد پيوسته و يا از نوع عملكرد خودكار انتخاب شوند.-

  نصب روشنايي اضطراري در زيرزمين ها و راهروها الزامي مي باشد.-

  رهاي خروج بايد از منبع مداوم و مطوئن تامين گردد.برق مورد نياز براي روشنايي مسي-

در مواردي كه براي روشنايي اضطراري راه هاي خروج از نيروي باطري كمك گرفته شود.نحوه ي طراحي سيستم ،نوع -

  باطري ها،چگونگي شارژ شدن آنها بايد به تائيد كارشناس مسئو ل برسد

دازي بايد به گونه اي باشد كه با خارج شدن يك چراغ يا منبع روشنايي تعداد و موقعيت منابع روشنايي و طرح نور پر-

  از مدار،هيچ قسمت از راه خروج در تاريكي نرود.

عبور سيم كشي هاي برق ،لوله هاي تاسيسات و دودكش ها از داخل داكتهاي مناسب و مجزا با ديوارهاي ايزوله -

  حرارتي بايد انجام گيرد.

استفاده در تاسيسات برقي از قبيل لوازم لوله كشي،سيم كشي،تابلوها،مكانيزمهاي قطع ووصل  تمام مصالح ولوازم مورد-

  ............و نظاير آن بايد داراي عالمت استاندارد باشد.

  كليه تابلوهاي برق به سيستم ارتينگ مجهز شود حداالمكان تابلوهاي برق داخلي فلزي باشد.-

  اصلي داخل واحد در نظر گرفته شود. حداالمكان تابلوي برق ،مجاور درب-

  تابلوي برق مجهز به فيوز مينياتوري مستقل براي سرويس بهداشتي،آشپزخانه،سالن،اتاق خوابها،كولر وغيره باشد.-

ولت و عدم 12متربصورت 20/2سيستم برق اماكن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از كف تمام شده تا ارتفاع-

ولت از توع حفاظت شده در نظر گرفته 220متر درصورت بهره برداري از 20/2لت از ارتفاع باالي و220بهره برداري از 

  شود.
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ولت تغذيه از باطري با شارژ و رله اتوماتيك براي دستگاه پله و مسير اضطراري،كابين 12در نظر گرفتن روشنايي -

ه،مجتمع ها،واحدهاي تجاري،بيمارستانها،موزه آسانسور،زيرزمين هاي فاقد نور طبيعي،سالن هاي اجتماعات ،موتورخان

  ها،هتل ها.....الزامي است.

  ضوابط مربوط به گودبرداري و تخريب ساختمان:

                                                                      تخريب خاكبرداري،گودبرداري مطابق آئين نامه كار.رعايت موارد ايمني در زمان -

  تياطات الزم هنگام گودبرداري جهت ريزش .اح-

                        استفاده از شمع وسپر جهت مهار ساختمانهاي مجاور بطوريكه شمع كوبي زير پايه ها بطور مطمئن تامين گردد.-

  متر نباشد.5/2فاصله شمعها از يكديگر بيش از -

                                         ام كافي با توجه به مقاومت خاك گذارده شود.از مصالح مناسب به ابعاد و استحكزيرشمعها پايه هائي -

  درجه بيشتر نباشد.30زاويه شمع با سطح افقي از -

                                                                                           استفاده از پشت بندها مقاوم و مناسب جهت ديوارهاي مجاور.-

  استفاده كارگران از تجهيزات ايمني انفرادي در هنگام كار.-

مترونصب روشنائيها و تابلوهاي هشدار 5/1ايجاد حصار مناسب در فاصله يك متري اطراف گود برداري با ارتفاع حدود-

  دهنده برروي حصار .

انجام گيرد.همچنين در زمان حفرچاه از دمهاي برقي حفر چاههاي دستي با رعايت فواصل مورد نياز از ديوارهاي جانبي -

  و وسايل حفاظت فردي استفاده شود.

  نصب جعبه كمكهاي اوليه ايمني الزامي است(برابر نظر كارشناس آتش نشاني)-

  


