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  هدف . 1

مراحل و نحووه   ،بستهفضاهای  د بهوور  HSEمالحظاتو کلی تشریح چارچوب و الزامات  با هدف راهنمااین 

ها و واحدهای تابعه صنعت نفت سطح شرکت درکار  نظام پروانهتحت  بستهانجام کار در فضای  پروانه صدور

های مرتبط با راهنموای  راهنمای مذکور چارچوبهای کلی مورد نياز در تدوین دستورالعمل .است شده نیتدو

 کند.  راهنما را تشریح می این مشمولی واحدها هيکلبرداری بسته، جهت بهره ورود به فضاهای

 و محدوده تاثير دامنه کاربرد . 2

ها، ی تابعه، مدیریتهاشرکت يه)کل یو فرع یاصل هایبرداری ستاد وکليه شرکتاین راهنما جهت بهره

درکليه ( يسات، اماکن و تأسو مناطق هاسازمان ی،و خدمات يدیتول هایهای تحت پوشش، شرکتمجموعه

. باشدشده، مییفتعر ياراتو اخت هاباتوجه به مسئوليت برداری، توسعه و برچيدناندازی، بهرهمراحل راه

باشد و برای انجام هر گونه کار در فضاهای راهنمای مذکور درخصوص صدور پروانه ورود به فضای بسته می

گيرد و بنابراین عالوه بر پروانه کارگرم و سرد مالک عمل قرار می بسته، بنا به ماهيت آن کار، مقرارت صدور

ها با توجه هر یک از شرکتکاری در ارتباط با نوع کار صادر شود.  هایپروانه سایر صدور پروانه ورود بایستی

رد های موهای کاری و فرمهای اجرایی و دستورالعملبه ماهيت عمليات و فرایندهای جاری الزم است رویه

 ابط و چارچوب کلی که در این راهنما تشریح شده است، تهيه نمایند.  ضونياز را بر اساس 

 و ضمانت اجراها مسئوليت . 3

بازنگری و به روز رسانی این راهنما  و در سطح صنعت نفتنظارت عاليه بر استقرار نظام هماهنگ پروانه کار 

ریزی جهت استقرار این سند به برنامهصلی موظف های اباشد. شرکتوزارت نفت می HSE برعهده اداره کل

مستندات الزم از جمله رویه ها، دستورالعملها و و ابالغ بازنگری  ،تهيهو تاسيسات تابعه  ها/در سطح شرکت

باشند. میو نظارت و کنترل بر اجرای آن های ذکر شده در این راهنما با رعایت چهارچوب فرمهای مورد نياز

 باشند.میو مستندات مرتبط به اجرای این سند  موظفات تابعه ها و تاسيسشرکت

 الزامات و مستندات مرجع . 4

راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محيط زیست در صنعت نفت. ابالغ شده طی  .0

 24/10/00مورخه  9049-20/0نامه شماره 

  .MOP-HSED-Gl-200 به شماره سند کار در صنعت نفت پروانه هایراهنمای نظام  .2

3. Requirments for safe entery and cleaning of petroleum storage tanks. ANSI/API 

STANDARD 2015-2001.   
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 تعاریف . 5

 تعهدات و پيمان موضوع کارهای انجام و بوده پيمان کننده امضاء طرف یک که است حقوقی شخص: کارفرما

 قانونی جانشينهای و نمایندگان است، کرده واگذار پيمانکار به را پيمان مدارک و اسناد اساس بر مربوطه

  .هستند کارفرما درحکم کارفرما،

 عوموض کارهای انجام و بوده پيمان کننده امضاء دیگر طرف که است حقيقی یا حقوقی شخص: پيمانکار

 جانشينهای و گاننمایند. است گرفته عهده به را پيمان اسناد و مدارک اساس بر مربوطه تعهدات و پيمان

  .هستند پيمانکار حکم در پيمانکار قانونی

های مرتبط و فعاليت ساتيتأسفردی است که مسئوليت کلی  :(Installation manager) ساتيتأسمسئول 

 با نفت یا گاز را بر عهده دارد. 

کار باید انجام گيرد  پروانهفردی که اجازه انجام کاری که تحت کنترل (: Permit Issuer) پروانه صادرکننده

 نماید.را صادر می

ناظر ورود، شخصی است که پس از اطمينان از قابل قبول بودن شرایط ذکر : (Entry supervisor)ناظر ورود 

  کند.را امضا کرده و در محل ورود نصب میآنرا ورود  پروانهشده در 

افت نيازمند دری بستهیا چند فضای فردی واجد صالحيت، مستقر در بيرون از یک  (:attendantسرپرست )

را برعهده دارد و همچنين همه وظایف سرپرست را مطابق با برنامه  افراد وارد شوندهپروانه کار، که پایش 

به هنگامی که از دستگاه ممکن است همچنين کند. سرپرستان نيازمند پروانه کار اجرا می بستهفضاهای 

 سنل مراقب را انجام دهند. وظایف پرشود حفاظت تنفسی استفاده می

حضور و مجاور آن  بستهبيرون فضای باید فرد ذیصالحی که  (:Stand by person) فرد نگهبان یا مراقب

کنترل و همچنين و  باشد بستهبا واردشونده )وارد شوندگان( به فضای و  قادر به ارتباط پيوسته  داشته

 . را برعهده داردبازرسی عمليات تامين هوا 

فرد واجد صالحيت که توسط سرپرست ورود برای داخل شدن به  (:entrant) بستهبه فضای  شونده رداو

 مجاز شده است.  بستهفضای 

کند. ورود می ورودعملی که به واسطه آن یک فرد از دریچه باز به داخل یک فضای بسته : (Entry)ورود 

 ا شامل گردد.  تواند وارد شدن قسمتی از بدن فرد به داخل فضای بسته رمی

ی کارفرما تهيه پروانه ورود سندی است مکتوب که توسط کارفرما یا نماینده: (Entry permit)پروانه ورود 

، نوع فعاليت، خطرات بالقوه برای کنترل و مجاز کردن ورود تاسيسات ویژهی ردر آن اطالعات ضرو و شودمی



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 6 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

سازی یا بازگرداندن فضا به انه و الزامات برای ایمنبه داخل فضای بسته نيازمند پروانه از جمله لغو پرو

 به دنبال اتمام ورود فراهم شده است. عملياتی سرویس 

 سه الزام ذیل را برآورده نماید:  هر مخزن یا فضایی که هر :(Confined Space) بستهفضای 

 وارد  اظ جسمانیبه لحواند ای است که فرد شاغل بتبه اندازه کافی بزرگ بوده و شکل آن به گونه

 آن شده و در آن کار تعيين شده را انجام دهد. 

 برای مثال، مخازن و ظروف، مخازن  داشته باشند شده برای ورود یا خروج بستهمحدود و های راه(

 های محدود )ورود یا خروج(راهها فضاهایی هستند که ممکن است هها و چالذخيره، هاپرها، اتاقک

 .(داشته باشند

 نداپيوسته توسط کارکنان طراحی نشده به منظور اشغال برای یا . 

سه الزام ای که هر فضای بسته (:permit required confined spaceنيازمند دریافت پروانه کار ) بستهفضای 

 را دارا بوده و همچنين یک یا بيش از یکی از چهار ویژگی ذیل را دارا باشد:  بستهفضای 

 آميز گردد. ت یا این احتمال بالقوه وجود دارد که اتمسفر آن مخاطرهخطرناک اس یدارای اتمسفر 

  باشد. میفرد وارد شونده دارای یک ماده با پتانسيل غرق کردن 

 دیوارهای بواسطه تواند به دام افتاده یا ورود کننده به آن بکه باشد ای ساختار فيزیکی آن به گونه

شود، دچار کم می سطح مقطعیعنی دارند،  به پایينهایی که شيب متمایل همگرای داخلی یا سقف

 خفگی گردد. 

  از هر نوعی باشد.دارای خطر ایمنی و بهداشتی شناخته شده  

که هر سه  ایبستهفضای (: non-permit required confined spaceبدون نياز به پروانه کار ) بستهفضای 

، بازرسی شده و اتمسفر آن مورد پایش قرار باشدگرفته را دارا باشد اما مورد بررسی قرار  بستهالزام فضای 

بندی نيازمند پروانه کار طبقه بستههای الزمه برای اینکه به عنوان فضای و هيچ یک از ویژگی باشد گرفته

 گردد را نداشته باشد )یا پتانسيل آن را نداشته باشد(. 

بعنوان فاقد گاز و بخار تست شده است و ، مخزنی است که پاکسازی شده، بستهمثالی از فضای غيرتوجه: 

  یک ورودی بزرگ برشی در کنار مخزن برای تامين دسترسی و خروج نامحدود است.

آوری، اکسيد کردن یا رفع کردن گازها و بخارات خارج شده از یک فرایند جمع(: Degassingزدایی )گاز 

ر به داخل اتمسفر را در طی عمليات رهایش ترکيبات آلی فرا ميزان رهاسازیای که مخزن یا ظرف به گونه

 به حداقل برساند یا از آن پيشگيری نماید. گاز و بخار 
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بستن یک خط یا لوله به واسطه بستن یا مسدود (: Double blook and bleedشير مسدودسازی و تخليه )

تخليه یک شير  ضميمه کردنکردن یا ضميمه کردن دو شير در خط و به واسطه بازکردن و قفل کردن یا 

  در خط یا لوله بين دو شير بسته شده.

هایی که خطرات حریق بندی برای تعيين مکانسيستم طبقههای خطرناک: الکتریکی مکان ناحيه بندیطبقه

یا انفجار ممکن است به لحاظ پتانسيل حضور گازها، بخارات یا مایعات قابل اشتعال وجود داشته باشد، مورد 

  گيرد.استفاده قرار می

 مکانی که هر یک از شرایط ذیل برای آن صدق نماید: (: Class I, Division 1) 0، ناحيه 0کالس 

  های قابل اشتعال گازها یا بخارات قابل اشتعال وجود دارد. غلظتتحت شرایط نرمال عملياتی 

  شتعال های قابل اغلظتممکن است بدليل عمليات تعمير یا نگهداری یا بواسطه نشت به کرات

 گازها یا بخارات وجود داشته باشد. 

 های قابل اشتعال گازها یا بخارات ممکن است به واسطه خرابی یا نقص تجهيزات عمليات یا غلظت

باعث نقص تجهيزات الکتریکی گردد به بطور همزمان فرایند وجود داشته باشد که ممکن است 

 صورتی که یک منبع اشتعال شود. 

تواند باعث ایجاد حرارت کافی به واسطه شعله، جرقه یا سایر منابع عملياتی که می (:Hot workکار گرم)

که انرژی کافی برای مشتعل کردن بخارات، گاز ها یا گردو غبار قابل اشتعال را دارد. کارگرم به نحوی گردد 

دن و کوبيدن شامل مواردی از قبيل جوشکاری با برق، برش و جوشکاری فلزات با گاز، لحيم کاری، گرم کر

های متحرک، استفاده از های بخار و کورهميخ پرچ، استفاده از بخاری برقی با شعله روباز، روشن کردن دیگ

های برقی که ضد انفجار نيستند، عمليات سند بالست )آماده سازی سطوح و تمامی دستگاه 0دستگاه ميگر

-ها، دستگاههای برقی، سيم های برق با سه شاخهها(، سمباده زدن، استفاده از موتورمخازن، ظروف و دستگاه

های درون سوز  بنزینی، های فيلم برداری و عکس برداری دیجيتال با فالش و بدون فالش، استفاده از ماشين

دیزلی و گاز سوز )جز هنگام استفاده در جاده های عمومی محوطه(، باز کردن درب و جاگذاری و برداشتن 

(، Tie inو گيرنده در عمليات پيگرانی خطوط لوله، عمليات اتصال به خط گازدار)توپک از محفظه فرستنده 

 Hotکوبيدن و باز و بسته کردن پيچ و مهره با هر نوع پتک )به غير از برنجی(، عمليات انشعاب گرم )

tappingباشد.( و ... می 

ا و یا بخارات قابل اشتعال را کاری است که گرمای ناشی از انجام آن نتواند گازه (:cold workکار سرد )

زا و یا فشار شدیدی که بتواند انجام آن مستلزم استفاده از شعله و یا وسایل حرارتی جرقه و مشتعل سازد

هایی که جزء کارهای گرم نباشند و توسط سایر باعث احتراق گازهای قابل اشتعال گردد، نباشد. فعاليت

                                                           
0 Megger 
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-اع، غواصی، کار برقی و ...( پوشش داده نشود کار سرد محسوب میهای کار)گودبرداری، کار در ارتفپروانه

 هایی از کار سرد عبارتند از:شود. نمونه

 نصب، برچيدن و تميزکاری که قادر به توليد جرقه نباشند 

  تست فشار تاسيسات و تجهيزات 

 اری در صورتی که قادر به توليد جرقه/حرارت نباشدتميز ک 

  مثال منابع رادیواکتيو، مواد شيميایی خورنده، آزبست و غيره جابجایی مواد خطرناک برای 

 عایق کاری و رنگ کاری 

  گریس کاری و روغن کاری تجهيزات 

 برقکار روی تجهيزات الکتریکی بی 

نظير ازت  اثربا تزریق گازهای بی بستهروشی که به واسطه آن، آالینده در یک فضای (: Purging)پاکسازی 

 گردد. می یگزینکربن و ... جااکسيددی یا نيتروژن، هليوم،

گاز قابل اشتعال و یا سمّی یا کمبود اکسيژن یا فزونی اکسيژن یک  سنجش غلظت :(Gas Test) گاز سنجی

فعاليت  انجامها و همچنين در حين نوع خاصی از فعاليتانجام ( قبل از بستهمحيط کاری )معموال فضای 

ش مناسب که به منظور تامين آگاهی و هشدار برای افراد درگير در کار با استفاده از یک وسيله سنجکاری 

 گيرد. انجام می

درصد  9/05اتمسفر حاوی کمتر از (: Oxygen Deficient Atmosphere) اتمسفر دارای کمبود اکسيژن

 اکسيژن به لحاظ حجمی.

درصد  9/29وی بيش از یک اتمسفر محت (:Oxygen Enriched Atmosphere) اتمسفر غنی شده از اکسيژن

 اکسيژن به لحاظ حجمی.

شود( از غلظت )بر حسب درصد حجمی بيان می کمترین :Lower explosive limit (LEL) انفجار حد پایين

بتواند واقع گردد، در عمل پيشروی شعله در تماس با منبع جرقه  ای کهتر از محدودهپایينبخار در هوا 

شود به عبارت دیگر غلظت سوخت چنان کم است که امکان گرفته می در نظر "خيلی فقير برای سوختن"

 اشتعال وجود ندارد. 

شود( از غلظت )بر حسب درصد حجمی بيان می باالترین :Uper explosive Limit (UEL) حد باالی انفجار

معموال به واقع گردد، بتواند یک بخار در هوا باالی آنچکه گسترش شعله به مجرد تماس با یک منبع جرقه 

  گردد. لحاظ می "خيلی غنی برای سوختن"صورت 
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که فرد مجاز است در طول روز  غلظتی :Short -Term exposure limit (STEL) مدتحد مواجهه کوتاه 

ا ماده شيميایی مواجهه ب ،ای از تماس قبلیدقيقه 61دقيقه با فواصل  09بار، هر بار به مدت  4حداکثر 

 د.  داشته باش

تخت  وله یا یک خط بواسطه بستن یک صفحه سختسازی کامل یک لمسدود (:blanking) ردنبلنک ک

های کامال درگير یا )طراحی شده برای حفظ فشار خط لوله(، بين دو فلنج با استفاده از دو گسکت و پيچ

stud bolts ه صفحات مسدود کنندباشند(. ها میهایی دو سر رزوه و دو مهره جهت بستن فلنج)پيچ

 باشند.  ها دارا میهای دراز با یک منفذ حداقل یک چهارم اینچ در دستهدستگيره

سازی کامل انتهای باز یک لوله، خط یا دهانه باز ظروف تحت فشار به واسطه مسدود(: blinding) کور کردن

یک دریچه باز، با استفاده از  سرتاسرتخت )طراحی شده برای حفظ فشار( در سفت بستن یک صفحه 

 های پيچ فلنج را گویند. در همه سوراخ (stud bolt)های کامال درگير یا استاد بولت گسکت و پيچ

نيازمند پروانه کار از سرویس خارج  بستهفرایندی که به واسطه آن یک فضای (: Isolation) جداسازی

ماده به داخل فضا محافظت شود( و به طور کامل در برابر رهاسازی انرژی یا هر گردیده )ارتباط آن قطع می

(، breaking(، از هم باز کردن )blanking or blindingکردن )مسدودسازی یا کورشامل  جداسازیگردد. می

ها، استفاده از سيستم هایی از خط یا لوله(، بازکردن و برداشتن بخشmisalignment) سازیناهمتراز 

گذاری همه منابع انرژی، قفل زنی یا برچسب(، قفلdoube block and bleedسازی دوبل و تخليه )مسدود

کردن، بستن و برچسب زدن همه شيرها و مسدود کردن و جدا کردن همه اتصاالت مکانيکی )که به این 

 گردد. گردد( را شامل میموارد محدود نمی

طمينان های فلزی برای تشکيل یک مسير رسانای الکتریکی که ااتصال بخش (:bondingبند سازی )هم

پيوستگی الکتریکی برقرار است و ظرفيت برای هدایت ایمن هر جریان توليدی احتمالی وجود حاصل گردد 

 دارد. 

روش ایمن برای سرویس و  زنی یکقفل و برچسب (:LOTOیا  Lockout/tagout)زنی قفل و برچسب

-آسيب کارکنان به واسطه راهباشد که امکان های الکتریکی در مواردی میآالت یا سيستمتعميرات ماشين

زنی به معنی کنترل انرژی یا قفل Lockoutدار شدن تجهيزات وجود داشته باشد. اندازی غيرمنتظره، یا برق

شده، ایزوله شده و سپس برقدر طی تعميرات و نگهداری تجهيزات است که به سبب آن منابع انرژی بی

شوند. زده میدهد، قفلکه کارکنان را در معرض خطر قرار میاندازی ناایمن تجهيزاتی برای پيشگيری از راه

Tagout زنی به معنی مستقر کردن برچسب هشدار برای آگاهی سایر کارکنان از حضور تجهيزاتی یا برچسب

 باشد.  Lockout زنی یازنی وقتی موثر است که تکميل کننده قفلاند. برچسباست که قفل شده
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 باشد(داشته باشد )شاه کليد مجاز نمی هر قفل باید فقط یک کليد

کنند باید به همان تعداد قفل بر روی سيستم وجود داشته باشد، در صورتی که چند نفر روی سيستم کار می

 9اندازی گردد. برای مثال در صورتی که یک کار تعميراتی نياز به که سيستم تنها با حضور همه کليدها راه

هر فرد باید قفل خودش را بر روی سيستم داشته  -فل باید وجود داشته باشدق 9کارگر دارد، در اینصورت 

اند، برداشته شوند و باید فقط طی فرایند خاص توانند به واسطه آنهایی که آن را نصب کردهها میباشد. قفل

 به شرح ذیل برداشته شوند: 

 اند، بازرسی گردد.ر شدهها برداشته و دومحل برای اطمينان از اینکه همه ابزارآالت و آیتم 

  .تایيد شود که همه کارکنان و افراد در موقعيت ایمن دور از محيط خطر هستند 

 ها در وضعيت خالص قرار دارند. بازبينی گردد همه کنترل 

 دار گرددوسایل برداشته شده و ماشين مجدد برق. 

 رددرسانی گبه کارکنان و پرسنل متاثر در خصوص تمام کردن سرویس اطالع. 

اندازی مجدد سيستم، جعت اطمينان هر فردی که یک قفل روی سيستم قرار داده تذکر: به هنگام راه

است باید حضور داشته باشد. این شيوه به اطمينان از اینکه آن کارکنان و پرسنلی که روی سيستم کار 

 نماید. اندازی مجدد در حوزه خطر نباشند، کمک میکردند به هنگام راهمی

جن و باقيمانده از مخزن و فرآورده، بخار، لمحتویات از جمله  همهحذف  (:cleaningک/پاکسازی )پا

شستشو، شستشو با آب و خشک کردن چنانکه هيچ فرآورده یا باقيمانده روی سطح مخزن )پوسته، زیر، 

 کشی، متعقلقات و غيره( باقی نماند. ها، سقف، لولهکنندهها، حمایتمخازن، ستون

تشکيل و اکسيژن )هوا( برای حذف احتمال هيدروکربن جایگزینی گاز یا بخارات  (:inerting)سازی خنثی

اثر غيرقابل احتراق، که بواسطه استفاده از یک گاز بی بستهاتمسفر بالقوه قابل اشتعال در یک فضای 

اوی ميزان ناکافی اکسيژن نيتروژن( یا با استفاده از یک گازی که ح ناپذیر )برای مثالغيرآالینده و واکنش

-غيرقابل اشتعال و واکنش اتمسفرای که گيرد به گونهبرای تامين احتراق )برای مثال گاز سوخت( انجام می

 ناپذیر حاصل گردد. 

مخزن ظرف، خط لوله یا اثر یا جاری کردن گاز به یک فرایند وارد کردن یک گاز بی(: purgingخالی کردن )

 اکسيژن یا برای کاهش غلظت بخارات هيدروکربن به واسطه جایگزینی آن.  به منظور کاهش محتوای

یک دستگاه تنفسی که تنفس (: air supplied respiratory protection) تجهيزات تنفسی تامين کننده هوا

ایمن هوا را از یک مخزن )تجهيزات تنفسی کپسول سرخود پرتابل یا مخزن خط تامين کننده هوا( یا از یک 

 کند. باشد، تامين میدر معرض آلودگی نمیکه ع هوای تازه )هوای تنفسی تائيد شده از کمپرسور هوا( منب
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ها با ریسک مرگ، اتمسفری که پتانسيل مواجهه ورود کننده (:hazardous atmosphereاتمسفر خطرناک )

ند دریافت پروانه کار(، صدمه ناتوانی، اختالل به توانایی برای نجات خود )فرار بدون کمک از یک فضای نيازم

 یک یا بيش از یکی از علل ذیل را داراست:  بواسطهیا بيماری مزمن 

 حد اشتعال پایين %01در باالی  هگاز قابل اشتعال، بخار یا م(LEL) . 

  آن یا باالتر.  %01گردوغبار هوابرد قابل احتراق در غلظتی با حد اشتعال 

 حاکی از  %9/05پيرامون باشد. سطح اکسيژن کمتر از  غلظت اکسيژن اتمسفر متفاوت از هوای

 کند. ، فزونی اکسيژن را مشخص می%9/29کمبود اکسيژن است و باالی 

  .غلظت اتمسفر هر ماده متجاوز از مقادیر حد مجاز مشخص شده در استاندارد تماس شغلی باشد 

  گرددیا سالمت می حياتهر شرایط اتمسفری که باعث شرایط خطر فوری برای(IDLH) . 
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 اقدامات  . 6

ها و آموزش ضعف/فقدانروند که هر ساله به دليل های کاری پرخطر به شمار مییکی از محل بستهفضای 

. درحوادث ناشی از کار در فضاهای ندازدابه خطر میرا  افراداطالعات کار در این فضاها، جان شمار زیادی از 

  دهند.جان خود را از دست میر حين تالش برای نجات سایر کارکنان از افراد د 91بيش از % بسته

گردد بلکه زمانی که فقط سر جهت بازرسی چشمی فقط ورود کل بدن را شامل نمی بستهورود به فضاهای 

 گردد. محسوب می بستهوارد شود نيز ورود به فضای  بستهسریع در داخل فضای 

های آتشگير افتند، گازهای سمّی، مواد شيميایی خورنده یا حاللمی تجهيزاتی که بدون هشدار قبلی به کار

هایی از قبيل وجود داشته باشند. کار در محل بستهاز جمله خطراتی هستند که ممکن است در فضاهای 

 بستههای یا سایر انواع محوطه ها، هاپرها، مخازن شيميایی، ظروف راکتور، حفاریها، مخازن، سردابهچال

 . می شودمحسوب  بستهکار در فضای  مشابه

توانند خطراتی را در بسياری از این فضاها به دليل نوع مواد داخل آنها یا شکل فيزیکی خاصی که دارند می

یا تجمع اتمسفر آلوده در آنها به دليل عدم وجود  بستهمحيط کار به وجود آورند. گير افتادن در فضاهای 

ترین کارها در یکی از خطرناک بستهاهاست. کار در داخل فضاهای چرخش هوا از جمله خطرات این فض

را به  بستههای شغلی است. از این رو است که متخصصين ایمنی همواره خطر کار در فضاهای محيط

، به آن فضاهایی اشاره دارد که بستهورود به فضای  پروانهکنند. اصطالح و کارفرمایان گوشزد می کنانکار

نياز  یا پتانسيل آن،خطرات ایمنی و بهداشت  داشتن به سببرا شامل شده و همچنين  تهبستعاریف فضای 

 ورود داشته باشند.  پروانهبه 
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 بستههایی از فضای نمونه مثال -0 شکل
 

 ی اجراییتعيين مسئوليت ها 6-1

 بستهاجرای ایمن عمليات کار در فضای  های ویژه برایها و افراد زیر دارای مسئوليتهر کدام از گروه

 هستند:

 کارفرمایان 

 پيمانکاران 

   شامل ناظر ورود، همکار ورود و وارد شوندگان بستهاعضای گروه کار در فضای 

  اعضای گروه امداد و نجات 

های واکنش در شرایط اضطراری هر توجه: شرح وظایف تيم امداد و نجات در راهنماها و دستورالعمل

 ( تعریف شود. ERPشرکت )
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 بستهها در ورود به فضاهای مسئوليت -0 جدول

 هامسئوليت سمت

 های مرتبطنظارت بر حسن اجرای دستورالعمل  کارفرما

 این راهنما                                                     1-6های مربوطه مطابق با بند مسئوليت 

 این راهنما 02-6مطابق بند  بستهيه برنامه مکتوب کار در فضای مسئوليت ته 

 سرپرست کار

 

  ها و پيامدهای مواجهه را بشناسد. شامل اطالعاتی از نوع مواجهه، عالئم یا نشانه بستهخطرات فضای 

 های اجرایی و تجهيزات قبل ازها، روشها، تستپروانههای اضطراری را تائيد و شرایط ورود مثل طرح 

 اجازه ورود را تعيين نماید.

 های مورد نياز مکتوب شده و اطمينان حاصل نماید از اینکه تصميمات و اطالعات در خصوص تست

 باشد. شود یا نماینده مجاز کارگر قابل دسترسی میمی بستهبرای هر فردی که وارد فضای 

  امکان روئيت نتایج گازسنجی ، بستهاطمينان حاصل نماید که ورود کننده )ورود کنندگان( به فضای

 را قبل و در حين عمليات دارند.   بستهفضای 

 پروانهشود یا در صورتی که شرایط جدید ایجاد شود، سرپرست کار زمانی که عمليات ورود کامل می 

 ورود را لغو نماید و عمليات ورود را پایان دهد. 

 نجام دهد. اقدامات مقتضی برای جلوگيری از ورود افراد غيرمجاز را ا 

  ورود مطابقت دارد و اینکه شرایط قابل قبول ورود حفظ شده است، اطمينان  پروانهاز اینکه عمليات با

 حاصل نمایند. 

 مراقب/نگهبان

 

  نظارت و کنترلو نزدیک ورودی حضور داشته و عمليات را  بستهدر کل زمان کار، در بيرون از فضای 

 کند. 

 باقی بماند مگر اینکه به واسطه مراقب مجاز دیگری پست  بستهضای در طی عمليات ورود در بيرون ف

 خود را عوض نماید. 

 نماید.  پيوسته کنترلرا  بستهفرد ورود کننده به فضای  ،با برقراری ارتباط 

 .کمک و دستياری را برای فرد وارد شونده فراهم نماید 

  حفظ نماید.  بستهدو راه ارتباطی پيوسته را با فرد وارد شونده به فضای 

  را انجام دهد.  بستهدر صورت امکان انجام عمليات نجات بدون ورود به فضای 

 خطرات موجود و بالقوه از جمله خطرات مکانيکی، الکتریکی، اطالعاتی از نوع مواجهه، عالئم یا نشانه-

 ها، پيامدهای مواجهه و اثرات فيزیولوژیکی آنها و ... را بشناسند.

 را بداند.  پروانهدارای  بستهو تعداد صحيح افراد ورود کننده به فضای  ارتباط را حفظ کرده 

  ، بروز مواقعی که یک وضعيت ممنوع وجود دارد )عالئمی از اثرات فيزولوژیکی مواجهه خطرناک

یا زمانی که مراقب به طور موثر و ایمن نتواند وظایف موردنياز را  بستهشرایط اضطراری بيرونِ فضای 

 دستور تخليه محل را صادر نماید.  انجام دهد(،

 های امداد و نجات، آتش به هنگام شرایط اضطراری، در صورت نياز به نجات، مراقب باید فورا تيم

 نشانی و سرپرست مربوطه را در جریان امر قرار دهد. 

  رود به یا در صورت و ندارند پروانهدارای  بستهفضاهای  دسترسی ورود بهاطمينان یابد افراد غيرمجاز

 ، فوراً آن را ترک نمایند.پروانهفضای مشمول 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای
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 هامسئوليت سمت

  را از ورود افراد غيرمجاز مطلع نماید.  بستهسرپرست ورود و افراد ورود کننده مجاز به فضای 

 ی دیگری که با وظایف اوليه مراقب تداخل نماید، انجام ندهد. وظيفه 

  وارد گردد.  بستهمراقب نباید تحت هيچ شرایطی برای انجام نجات به فضای 

ورود کننده به فضای 

 بسته
 

  هوشيار باشد.  بستهدر کل زمان کار در فضای 

 آگاه باشد. خطرات فضا شامل کمبود اکسيژن، وجود مواد سمی  بستهخطرات بالقوه در فضای  يهاز کل

ور شدن، اطالعات نوع مواجهه )استنشاقی یا جذب پوستی(، و قابل اشتعال، خطرات فيزیکی و غوطه

 ها و پيامدهای مواجهه را بشناسد.عالئم یا نشانه

 ( تجهيزات حفاظت چشم و صورت و سایر  نظيراز تجهيزات حفاظت فردی مناسب به شيوه صحيح

 بند، لباس کار( استفاده کند.اشکال مانع حفاظتی نظير دستکش، پيش

  .هر خطری را به فرد مراقب فوراً گزارش دهد 

 سيم، مشاهده چشمی( با مراقبين را شد، ارتباطات )تلفنی، از طریق بیدر صورتی که ضرورت داشته با

را پایش کنند، همچنين فرد داخل  بستهحفظ نمایند تا مراقبين قادر باشند وضعيت فرد داخل فضای 

 آگاه نمایند.  بستهرا برای ترک کردن فضای  بستهفضای 

  را هر  پروانهدارای  بستهارد ذیل، فضای ، در صورت بروز هر یک از موبستهفرد ورود کننده به فضای

 چه سریعتر ترک نماید: 

 را دریافت کند. بستهدستور تخليه فضای ذیصالح فرد  از -

 های هشداردهنده خطر را شناسایی نماید.عالئم یا نشانه -

 .خودکار فعال گردد هشداریک شرایط ممنوع وجود داشته باشد یا زمانی که یک  -

 های هشداردهنده از مواجهه وجود دارد، وجود دارد یا عالئم یا نشانه زمانی که یک شرایط ممنوع

 مراقب را مطلع سازد.  

 اعضای تيم امداد و نجات

 ی استفاده از آنهاداشتن وسایل مورد نياز برای اجرای عمليات نجات و آشنایی با نحوه 

 بستهضاهای های ورود به فهای مربوط به امداد و نجات و نيز آموزشگذراندن آموزش 

  در سطح کارگاه حداقل سالی یکبار بستهاجرای مانورهای امداد و نجات در تمام فضاهای 

 های اوليه و احيای قلبی ریویهای کمکهای آموزش مداوم و ورزیدگی در مهارتگذراندن دوره 

 ناظر
  ان در انجام ایمن مجریان پيمانکار  و پایش عملکرد پيمانکار پروانهموظف به نظارت و تائيد درخواست

 باشد. ها میو صحيح کليه فعاليت

 مسئول پيمانکار

 مربوطه که کارشان را در آن  کار محيط پروانهرا از اصول اساسی سيستم  کارکنان تحت سرپرستی

 دهند، آگاه سازند. انجام می

 و  را گذراندههای آموزشی مناسب )آشنایی با مخاطرات محيط و ...( مطئمن گردند که کارکنان دوره

 .باشندمی های مربوطه مطلعکار و مسئوليت پروانهاز چگونگی اجرای سيستم 

 نمایند.خویش رادرخصوص کار، پایش آموزش کارکنان 

 رئيس/مسئول/کارشناس
HSE 

 (HSE )کارفرما/پيمانکار 

  از ورود افراد میورود، قبل  پروانهو تائيد شرایط ایمن کار و امضاء  بستهموظف به بازدید از فضاهای-

 باشد.
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گيرد از این رو کليه الزامات و می کار انجام  پروانههای ، تحت سيستمبستهنظر به اینکه کار در فضاهای 

 HSE-MOP-GL-200 در صنعت نفت به شماره کار هایپروانه نظامهای ذکر شده در راهنمای مسئوليت

 گردد.  لحاظ بستههای مربوط به فضای باید در تدوین دستورالعمل
 

 های واگذار شده به پيمانکارانوظایف کارفرمایان برای فعاليت 6-2

 در صورت محول نمودن کار در فضای بسته به پيمانکار، کارفرما باید:

 که نياز به دریافت پروانه دارد، آماده نماید. ای جهت پوشش عمليات پيمانکار برای فضای بستهبرنامه 

 شمول الزام دریافت پروانه فضاهای بسته مطلع نماید. پيمانکار را از محيط کاری م 

 های کار در فضای بسته را مرور کرده است و برنامه خود را اطمينان حاصل نماید که پيمانکار برنامه

 برای فضای بسته نيازمند دریافت پروانه، قبل از ورود تدارک دیده است.  

 کارفرما برای حفاظت کارکنان در فضاهای بسته یا هایی که پيمانکار را از احتياطها یا دستورالعمل

ها، این اطالعات باید برگه گيرد، مطلع نماید )به عنوان حداقلنزدیک فضاهای دارای پروانه بکار می

اطالعات ایمنی مواد قابل کاربرد یا مندرجات اطالعات خطر، پوشش داخلی فضای محصور، 

بينی شده برداری اوليه و مواد باقيمانده یافت شده یا پيشهای نمونهاتمسفرهای بالقوه خطرناک، داده

. همه اطالعات فراهم شده در ارزشيابی اوليه فضای بسته نيز باید مهيا (در فضای بسته را شامل گردد

 گردد.

  در عمليات ورود با پيمانکار زمانی که کارفرما و پيمانکار )پيمانکاران( با هم کار خواهند کرد یا نزدیک

بسته هستند، تشریک مساعی نماید )باید درباره روش انجام کار و افراد مسئول هماهنگی بين فضای 

 افراد انجام دهنده برقرار باشد( 
 

 

 الزامات کار در فضاهای بسته 6-3

توان اطمينان حاصل ای است که با اجرای دقيق آنها میگانهکار در فضاهای بسته نيازمند طی مراحل هشت

راد به طور ایمن وارد فضای بسته شده و پس از انجام کار به سالمت از درون فضا خارج نمود که فرد یا اف

 شوند. 

 این مراحل عبارتند از:

 ی که کار در آنها نيازمند اخذ پروانه ورود است.شناسایی فضاهای بسته (0

 شناسایی خطرات موجود در این فضاها (2



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای
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 افراد به درون آن وارد خواهند شد سازی فضایی کهریزی برای ایمن گيری و برنامهتصميم (9

 حذف یا کنترل خطرات موجود در فضای بسته (4

 های دقيق ورود به درون فضای بستهبرقراری و اجرای دستورالعمل (9

 ی ورود ایمن به درون فضای بستهدر مورد نحوه کنانآموزش کار (6

 های خود از وظایف و مسئوليت حصول اطمينان از آگاهی کارکنان (1

 برای واکنش در شرایط اضطراری ریزیبرنامه (0

های هدفی که در معرض مخاطرات فضاهای بسته قرار دارند و کنترل جهت رعایت بهتر اصول ایمنی گروه

از فرایندهای کاری که  فهرستی / تاسيسات تابعه هاعمليات کار در فضاهای بسته، نياز است که شرکت

های مذکور را از خارج فضا ان انجام فرایندها و فعاليتنيازمند کار در فضاهای بسته هستند را تهيه و امک

 برآورد نمایند، چنانکه انجام کار از خارج از فضای بسته مقدور باشد، بعنوان گزینه اول انتخاب گردد. 
 

 

 آموزش 6-4

 های الزم در مورددر فضاهای بسته، مؤثرترین راه برای ارائه آگاهی مرتبط با کار آموزش کارکنان

های کنترل خطرات در فضاهای بسته و اقدامات الزم در شرایط اضطراری است. ورود، روش هایدستورالعمل

حداقل ساالنه باید ، های پشتيبانگروهو برای همه کارکنانی که برای انجام کار نياز به ورود به فضای بسته 

که کارکنان اصل گردد همچنين عالوه بر اجرای آموزش، باید اطمينان حهای الزم اجرا شود. آموزشیکبار 

باید گواهی  شرکت کنندگان اند.درک و دانش و مهارت ضروری را برای انجام ایمن وظایفشان بدست آورده

 دریافت نمایند.  -و تاریخ ارائه آموزش استمدرس که شامل نام فرد، امضاء یا نام و نام خانوادگی -آموزشی

( زمانی که تغيير در برنامه پروانه 2ف شغلی واقع گردد ( تغيير وظای0آموزش تکميلی زمانی که حسب مورد، 

(زمانی که عملکرد 9 ایجاد گردد موجود خطر جدید فضای بستهورود عمليات  در ایجاد شود یا زمانی که

  ریزی و اجرا شود.باید برنامهها و کمبودها را نشان دهند، شغلی افراد نقص

شان به طور مستقيم یا غيرمستقيم با فضای بسته مرتبط لیه شده به افرادی که وظایف شغئهای اراآموزش

 ی مطالب زیر باشد:باشد،  باید دربرگيرندهمی

 مرتبطو الزامات ت امقرر، قوانين.  

 با کار در فضاهای بسته ، رویه های اجرایی و دستورالعملهای کاری مرتبطاین راهنما جزئيات.  

 شيميایی و بيولوژیکی، مکانيکی و .... در ارتباط با  شناسایی خطرات شامل خطرات فيزیکی،های روش

 کار در فضای بسته یا مجاورت آنها 
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 هایی درون فضای بسته، نوع شاخص ی ارزیابی اتمسفریابی )مانند نحوههای ارزها و دستورالعملروش

 که باید ارزیابی شود و ارزیابی ریسک کار در فضاهای بسته(.

 زنی زنی و برچسبهای قفلط کار از جمله دستورالعملهای کاری ایمن در محيشيوه 

  پيشگيری از حریق 

 در هنگام انجام عمليات امداد و نجات چه  به عنوان نمونههای کار در شرایط اضطراری )دستورالعمل

های ی حفاظت تنفسی باید پوشيده شود، کدام تيم امداد و نجات فراخوانی شود و چه کمکنوع وسيله

 نجام شود(.ای ااوليه

 بين وارد شوندگان به فضای بسته و با فرد مراقب روشهای ارتباط 

 کات و انبارش راپرسنل استفاده کننده و پرسنل تد انتخاب، استفاده و نگهداری از تجهيزات توسط

 ها، بندها و قالب و یراق، تجهيزات پایش هوا و وسایل حفاظت فردی(.تجهيزات )مانند سه پایه

 گيرند.نفسی که در شرایط عادی مورد استفاده قرار میوسایل حفاظت ت 

 هایی که برای اعضاء تيم نجات نياز است.و آموزش احياء قلبی ریوی و آموزش کمک اوليه  

 

 ارتباطات 6-5

تواند به . ارتباط میداشته باشندافراد وارد شونده به فضای بسته باید با یکدیگر و با فرد مراقب ارتباط مداوم 

طناب ایمنی برقرار گردد. ی که مانعی وجود نداشته باشد، صدا، عالمت یا و، رویت افراد در صورتواسطه گفتگ

 واکنش نجات را فراهم نماید. اعالم نياز به تيم برای  مطمئن فرد مراقب باید وسيله ارتباطیهمچنين 
 

 ورود پروانهنيازمند دریافت  بستههای فضاهای ویژگی  6-6

در صورتی که شناسایی شوند.  ،بستهبرای فضاهای تعریف ارایه شده  مبنای باید برتمام فضاهای کاری 

کار  پروانهنيازمند  بستها داشته باشد، جزو فضاهای های زیر رویژگی حداقل یکی ازشناسایی شده  فضای

 شناخته خواهد شد:

 پتانسيل آلوده شدن را دارد.حاوی ترکيب اتمسفری خطرناک بوده یا  بستهفضای  اتمسفر  

 شود. یا غرق حاوی موادی است که ممکن است فرد وارد شده به فضا در آن فرو رفته یا دفن 

 ای است که ممکن است فرد وارده شده در آن گير افتاده یا خفه شود. از نظر شکل فيزیکی به گونه 

 رد وا حيات یا سالمتتواند است که می افراد سالمتیات برای دارای خطرات ایمنی یا سایر تهدید

 را در معرض خطر قرار دهد.  بستهبه فضای شونده 
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 اطالعات پروانه های ورود  6-7

 ورود باید شامل اطالعات ذیل باشد: پروانه های

  نام فضایی که باید به آن ورود گردد، نام افراد مجاز به ورود، مراقبان واجد شرایط و افراد دارای

 صالحيت که سرپرست )سرپرستان( ورود هستند

 د و خطرات فضای بسته هدف ورو 

 تاریخ و مدتی که ورود مجاز شده است 

 نام و امضاء سرپرستی که برای ورود مجاز است 

 شرایط قابل قبول ورود 

 .پروانه های اصلی نظير کار گرم، که باید برای مجاز نمودن انجام کار در فضای بسته صادر گردند 

  ای حذف یا کنترل خطرات فضای بسته باید انجام اقداماتی که باید برای ایزوله کردن فضای بسته و بر

-سازی، تهویه و پاکهای اجرایی برای تخليه، خنثیزنی یا برچسب زنی تجهيزات، روشگيرد مثل قفل

 سازی و شستشو

   پایش اتمسفر محفظهنتایج 

 نام و نام خانوادگی و امضاء سنجشگر گازها 

 تلفن اعضاء تيم نجات و خدمات اضطراری  نام وو  های اجرایی ارتباطات و تجهيزات تماسروش 

 های هشدار و تجهيزات نجاتتجهيزات خاص، از جمله تجهيزات حفاظت فردی، سيستم 

 که برای اطمينان از نجات افراد به صورت ایمن نياز باشد. سایر اطالعاتی 
 

 برنامه مکتوب ورود 6-8

 اقل شامل موارد زیر باشد:برنامه مکتوب ورود به فضاهای بسته نيازمند پروانه کار باید حد

 اقداماتی برای پيشگيری از ورود افراد غيرمجاز 

 قبل از ورود روشهای شناسایی و ارزشيابی خطرات فضای بسته 

 های ضروری انجام کار برای عمليات ورود ایمن با پروانهها و شيوهوسایل، روش 

  حفاظتی شامل تجهيزات حفاظت فردی ضروریصحيح تامين تجهيزات.  

 زشيابی شرایط فضای بستهار 

 مراقبت/نگهبانی از بيرون فضای بسته 

  بسته در صورتی که فرد مراقب/نگهبان مورد استفاده قرار گيرد  یفضا اتمسفرپایش متعدد 
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 های تخصيص افرادی که نقش فعال در عمليات ورود دارند، وظایف آنها و اینکه چگونه آموزش روش

 داده شوند. 

 گيری اضطرارینجات یا تيم تصميمهای انجام خدمات روش 

 های اجرای یک سيستم برای آماده سازی، صدور، استفاده و لغو پروانه های ورودروش 

 های هماهنگی عمليات ورود متعدد روش 

 های عمليات نجات اضطراریروش 

 های بستن پروانه در پایان هر عملياتروش 

 ای که ت اقدامات حفاظتی برای فضاهای بستهدر صورت عدم کفایکه های بازنگری عمليات ورود روش

های آشکار شده، قبل از اجازه ورود برای آنها صادر شده است باید بازنگری برنامه ورود برای رفع نقص

  دیگر، انجام گردد. های ورودصدور پروانه

اقدامات ها و ابزارها، روش صحتربط از شود که مسئوالن ذیاجرای دقيق و صحيح این سيستم سبب می

ضروری برای کار در فضای بسته اطمينان حاصل کنند. مدت زمان پروانه صادر شده نباید از مدت زمان الزم 

برای انجام یک کار معين در فضای بسته بيشتر باشد. باید به خاطر داشت که اگر شرایط قيد شده در پروانه 

 باشد. ورود برقرار نگردد، پروانه ورود فاقد اعتبار می

های قبل از ورود کامل شده است و فضا برای ورود ایمن کند آماده سازیانه امضاء شده که تائيد میپرو

برای این کار قرار گيرد. شوند، کارکنانی که وارد محفظه می است، باید در ورودیها نصب شود یا در دسترس 

 توان آن را در محل ورود نصب کرد.می

. شرایط نماید لغوورود را ، الزامات پروانه کار را نقض نمایدکه  وجود آیدب ناظر ورود باید زمانی که شرایطی

 جدید باید روی پروانه لغو شده ذکر شود و در بازنگری برنامه پروانه فضای بسته مورد استفاده قرار گيرد. 

یا  زمانی که انجام کار در درون فضای بسته به اتمام رسيد یا شرایط به وجود آمده درون فضای بسته

های لغو شده باید پروانه کار باید بالفاصله لغو گردد. پروانه منجر به لغو شرایط ایمن ورود گردید،پيرامون آن 

به مدت یک سال به منظور ارزیابی سيستم صدور پروانه کار نگهداری شوند. ناظر ورود باید دليل لغو پروانه 

 تر باشد. مفيدتر و جامع های ساالنهزنگریرا به طور دقيق بر روی پروانه مربوطه ثبت کند تا با
 

 طرح واکنش در شرایط اضطراری  6-9

جان خود را از دست کنند، درصد افراد که در فضاهای بسته برای نجات سایر کارکنان تالش می 91بيش از 

ی های مشمول پروانه، بخصوص ورود به فضاهای بسته باید تمام سناریوهاقبل از انجام فعاليت. می دهند



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 20 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

بينی حوادث احتمالی برای تدوین طرح واکنش اضطراری تدارک دیده شود. متناسب با سناریوهای پيش

 شده دستورالعمل نجات قبل از ورود هر فرد به فضای بسته تهيه گردد. 

تيم امداد و نجات باتجربه در محل اطمينان حاصل گردد. این تيم  حضورپيش از صدور پروانه ورود، باید از 

شود. تيم امداد و نجات ایطی که وارد شدگان به فضای بسته نياز به کمک پيدا کنند، وارد عمل میدر شر

های مناسب را مورد و تجهيزات و تکنيک باید آگاهی الزم برای مقابله با شرایط اضطراری را داشته باشند

ن(. مراحل نجات ایمن باید استفاده قرار دهند )از جمله طناب نجات، حفاظ تنفسی و افراد مراقب یا جانشي

های اجرایی نجات باید به های ورود به فضای بسته بيان گردد. روشهای اجرایی یا دستورالعملدر همه روش

های اجرایی در شرایط ها و مانورها باید به طور مکرر در خصوص روشریزی شده و تمرینخوبی طرح

 اضطراری اجرا گردد. 
 

 طرح تخليه فضای بسته   6-9-1

ند، ضروری است کوه فضوای بسوته را    وش جزئیآسيب  دچار صورتی که افراد در حين کار در فضای بستهدر 

پایش هوا نشان دهنده حضور یک آالینوده در اتمسوفر    هشدارهایتخليه نمایند. عالوه بر این در صورتی که 

 باشد. باشد، نيز تخليه فضای بسته ضروری میفضای بسته 

ی بسته در صورتی که متوجه خطری شد باید همه اعضاء تيم یا فرد مراقب را از هر فرد در حين کار در فضا

ترین و سریعترین مسير خطر و یا دليل تخليه، ماهيت آسيب و مسير تخليه مطلع سازد. تخليه باید از ایمن

های مرتبط رسانی تيمهای موجود در صورت ضرورت جهت کمکصورت گيرد. فرد مراقب طبق دستورالعمل

سازد. افراد پس از تخليه باید توسط سرپرست مورد شمارش قرار گيرند. ورود مجدد به فضای ا مطلع میر

 پذیر خواهد بود. قرار گيرد، امکانو صحه گذاری مجدد بسته تنها زمانی که ایمن بودن فضا مورد تایيد 

 طرح امداد و نجات  6-9-2

کار یا بر سرویس نجات خارج از محيط کار های نجات محيط های امداد و نجات ممکن است بر تيمطرح

خبر باشد یا در صورتی که تکيه داشته باشد. در صورتی که فرد مراقب از شرایط تيم کاری یا علت آسيب بی

های نجات اجرا آميز پيش آمده و دستورالعملارتباط قطع شود، باید فرض گردد که یک محيط مخاطره

 ذیل است:  گردد. یک طرح نجات کامل شامل موارد

  ناحيه مسدود کردن و مانع گذاری برای کنترل ازدحام 

 ها برای تهویه بيشترگزینه 

 )کنترل سایر خطرات )فروریختگی، ترافيک و غيره 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 22 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

  لباس و تجهيزات حفاظتی 

 )تجهيزات روشنایی مناسب )ضد انفجار 

 های ارتباطات روش 

 یک تيم نجات کشيک 

  وسایل نقليه اضطراری در دسترس 

 اندلی که آموزش درمانی دیدهپرسن 

 نجات، باید سواالت ذیل مورد بررسی قرار گيرد:   نوع تاکتيک انتخابگيری برای در تصميم

 نجات دهندگان با چه خطراتی مواجهه خواهند شد؟آیا توانایی شناسایی آن خطرات را دارند؟ 

 اند؟آیا برای مقابله با این خطرات مجهز شده 

 باشند؟م کار مجاور یا در محدوده این خطرات به صورت ایمن را دارا میآیا قابليت برای انجا 

 آیا توانایی واکنش به خطرات مختلف را دارند؟ 

  برسند؟ مصدوم /مصدومينآیا تيم نجات قادر هستند در زمان موثر برای نجات 

  کارایی و مهارت خود را حفظ کرده است؟ تيم،آیا 

 
 

 ورود در برابر عدم ورود:   6-9-2-1

تی که فرد به لحاظ فيزیکی قادر به استفاده از تجهيزات نجات باشد )طناب نجات ایمنی، مچ بند و در صور

توانند تجهيزات و کمک می نجات تيم...(، نجات ممکن است از بيرون از فضا انجام گيرد. در اینصورت، 

یطی که فرد در فضای ضروری را برای بيرون آوردن افراد حادثه دیده از فضای بسته انجام دهند. در شرا

بسته بيهوش و فاقد پاسخ دهی است، خطرات اتمسفری خيلی باال است یا زمان قابل توجهی قبل از رسيدن 

عدم ورود به فضای بسته را تا زمانی که  صرف شده است، پرسنل نجات اضطراری ممکن است تيم نجات

د ورود برای نجات را انجام دهد. نجات باشد، انتخاب نمایند. مراقب فضای بسته نبایفراهم شرایط ورود 

نيازمند ورود باید به واسطه یک تيم نجات آموزش دیده یا تامين کننده سرویس نجات اضطراری فراهم 

 گردد. 
 

 تجهيزات امداد و نجات   6-9-2-2

 تجهيزات ممکن است شامل: 

  )... وسيله ارتباطی مناسب جهت فراخوانی و تبادل اطالعات )بيسيم و 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 23 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

  بدن به همراه ملحقات لنياردهارنس تمام 

  (.در عمليات نجات در صورت ایمن و موثر بودن مورد استفاده قرار گيرندمچ بند )ممکن است 

 زیر  متری یا در عمق بيشتری 9/0در  قرقره مکانيکی دستی و سه پایه )زمانی که وارد شونده

 (، نياز استورودی است

  نردبان 

  حفاظ سر تایيد شده 

ن مجاز و نجات دهندگان وارد شونده به فضاهای بسته نياز است که از هارنس تمام بدن و همه وارد شوندگا

لنيارد استفاده کنند مگر اینکه تعيين گردد که تجهيزات برگرداننده به عقب )لنيارد( ریسک کلی ورود را 

 افزایش خواهند داد یا در عمليات نجات نقشی ندارند. 

 ( کپسول تامين کننده هواSCBA)  ( یا خطوط تامين کننده هواSAR .) 

 تجهيزات تنفسی تصفيه کننده برای نجات در فضای بسته نباید استفاده شود.

 
 

 
 

 

 خطرات ایمنی و بهداشتی فضاهای بسته 6-11

 توان به شرح ذیل بيان نمود: را می بستهخطرات فضاهای 

 : اتمسفریخطرات  .0

 ی قابل اشتعالگازها 

 ( ا و ... خفگی آوره) گازها و بخارات سمّی 

 گردوغبارهای خطرناک 

 ها()دمهها فيوم 

 و ... هاميست 

 خطرات فيزیکی:  .2

 سر و صدای زیاد 

 دما: شرایط داغ یا پوشيدن تجهيزات حفاظت فردی ممکن است منجر ) ی بيش از حددما

 به افزایش دمای بدن گردد(

 نامناسب روشنایی 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 25 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

 قرمز ناشی از ماوراء بنفش و مادون  های یونيزان )گاما، ليزرها و ...( و غيریونيزاناشعه

 جوشکاری و برشکاری

 هاها و انگلها، کپکخطرات بيولوژیکی: قارچ .9

 نامناسبهای بدنی خطرات ارگونوميکی: پوسچرها یا وضعيت .4

 ها و ...انفجار، تجهيزات برقی معيوب، کليدخطرات الکتریکی: عدم وجود روشنایی ضد  .9

 آالت متحرک داغ ماشينخطرات ماشين آالت: اجزاء متحرک و  .6

زنی قبل از ورود به فضای بسته به درستی در صورتی که جداسازی مکانيکی یا الکتریکی و سيستم قفل

 اندازی غيرعمدی تجهيزات شود(.اجرا نگردد، ممکن است باعث راه

 : ورودی و خروجی محدود مرتبط با شکل فيزیکی ظرفخطرات  .1

در خاطر داشته باشند، بویژه در فضاهای  سقوط اشياء رااید امکان ب بستهدر فضای  )افراد :سقوط اشياء .0

 ی که ورودی آنها در باال قرار دارد(ابسته

 ها، انرژی پنوماتيک یا الکتریکی ها، زنجيرها یا تسمهها، شفتخطرات مکانيکی: تيغه .5

ا مرگ تواند روی سطح خيس رخ داده و باعث آسيب یسطوح صاف/خيس: )سُرخوردن یا سقوط می.01

تواند باعث افزایش احتمال شوک الکتریکی در نواحی که مدار کارگر گردد، همچنين سطوح خيس می

  الکتریکی، تجهيزات و ابزارآالت الکتریکی مورد استفاده هستند، گردد(

 ها، اسکلت یا داربست در داخل یا روی ناحيه دسترسی به ظروف بزرگخطرات سقوط: از نردبان.00

  شی از پاک کردن با فشار باال، سنگ زنی، سندبالست و ...خطرات عمومی: نا.02

  وریخطرات غوطه.09

 

 خطرات اتمسفری فضاهای بسته  6-11-1
 

العاده خطرناک باشد. این ویژگی فضاهای فضای بسته ممکن است به علت فقدان جریان هوای طبيعی فوق

 تواند منجر به:بسته می

  (9/29)بيشتر از % و یا غنی از اکسيژن (9/05)کمتر از %اتمسفرهای دارای کمبود اکسيژن 

  اتمسفرهای قابل اشتعال و یا 

 .اتمسفرهای سمّی شود 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 24 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

    به واسطه فعل و انفعاالت خاص فقدان اکسيژن: سطح اکسيژن در داخل مخازن و ظروف فوالدی

شکاری، شيميایی )زنگ زدن( یا از طریق عملکرد باکتریایی )تخمير( یا در اثر انجام کارهایی از قبيل جو

-اثر استفاده مییا بی خنثیهنگامی که از گازهای تواند کاهش یابد، همچنين کاری میبرشکاری یا لحيم

یابد. میکربن یا نيتروژن کاهش اکسيدسطح اکسيژن در اثر جایگزینی اکسيژن با گازهایی از قبيل دی شود،

جر به از دست رفتن هوشياری شده و اکسيدکربن، منجانشينی اکسيژن به واسطه سایر گازها، نظير دی

 گردد. بدنبال آن باعث مرگ می

  روها و ... تشکيل شود، به مخازن یا تواند در مجاری فاضالب و آدمهای سمّی: میگازها، بخارات و فيوم

 ها از زمين آلوده نشت نماید.ها و چاههای متصل وارد شود، به گودالظروف از لوله

  توانند به طور ناگهانی فضای بسته را پر کنند یا گازها به ت: مایعات و جامدات میورود مایعات و جامدا

 داخل آن رها شوند. 

  های بخار قابل اشتعال که در گستره قابل حریق و انفجار: حریق و انفجارات ممکن است در نتيجه غلظت

 اشته باشد، رخ دهد.  اشتعال قرار دارد یا در صورتی که اکسيژن زیادی در یک غلظت کافی وجود د

 گردد: عواملی که باعث ایجاد اتمسفر قابل اشتعال می

 (9/29%<های باالی اکسيژن در هوای فضای محصور )غلظت .0

 (UELتا  LEL)محدوده محدوده اشتعال یک گاز، بخار یا گردوغبار قابل اشتعال در  .2

منبع اشتعال )جرقه یا ابزار برقی(  گازهای مختلف گستره قابليت اشتعال مختلفی دارند. در صورتی که یک

 به فضای محتوی اتمسفر قابل اشتعال وارد گردد، منجر به انفجار خواهد گردید. 

گردد مواد قابل اشتعال نظير لباس و مو زمانی که دچار ( باعث می9/29اتمسفر غنی از اکسيژن )باالی %

مورد استفاده  لص برای تهویه یک فضای بستهحریق گردند به شدت بسوزند. بنابراین هرگز نباید اکسيژن خا

 قرار گيرد. 

 مواد سمّی ممکن است از موارد ذیل نشأت گيرند: 

تواند به داخل دیوارها جذب ترکيبات هيدروکربوری می :ی بستهذخيره شده در فضا محتویات موجود / .0

اید. مثال: زدودن لجن از سازی و یا دفع باقيمانده آنها، گازهای سمّی متصاعد نمشده و به هنگام پاک

 تواند سولفيد هيدورژن کشنده منتشر نماید. یک مخزن، مواد تجزیه شده می

کاری، کاری، رنگاز قبيل جوشکاری، برشکاری، لحيم در فضای بسته:/ در حال انجام کار انجام شده  .2

بخارات ی مثال شوند. براکردن مواد روغنی. اتمسفرهای سمّی در فرایندهای متنوعی توليد میپاک

رفع چربی سطوح در یک فضای بسته بسيار سمّی  حاللهای مورد استفاده به منظور پاکسازی/ناشی از 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 26 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

( و S2Hترین مواد شيميایی سمّی در تاسيسات فضای بسته سولفيد هيدروژن )هستند. متداول

 ( است. COمنوکسيد کربن )

تواند در شود و میمجاری فاضالب یافت می( گازی است که به طور معمول در S2Hسولفيد هيدروژن )

تواند گاز سولفيد سطوح باالی غلظت در فضاهای بسته فوراً باعث مرگ گردد. برهم زدن لجن فاضالب می

 هيدروژن آزاد نماید. 

( از عمليات احتراق داخلی و برخی از موتورها در داخل یا درمجاورت فضاهای بسته COمنوکسيد کربن )

 گردد. سطوح کشنده منوکسيدکربن به سرعت در فضاهای بسته ایجاد می شود.نتيجه می

( جوشکاری، بخارات ناشی از مواد مایع هایفيوم)دود و دمه تواند شامل سایر مواد شيميایی سمی می

در فضاهای بسته را شامل گردد. مواد شيميایی  ههای مورد استفادذخيره شده در مخازن یا سایر فرآورده

توانند به سرعت به سطوح سمّی های اسپری در فضای بسته میبخصوص گازها، بخارات حالل یا فرآورده

      برسند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  بستهارزیابی ریسک فضاهای  6-11

مسئول  ،برداری، بهرهHSE ،ارزیابی ریسک فضاهای بسته توسط تيمی متشکل از سرپرست انجام کار

باید اطمينان حاصل گردد که ارزیابی ریسک  بستهقبل از ورود به فضای انجام گيرد. ... باید و تاسيسات 

 صالح انجام شده باشد. ذی / افرادتوسط فرد

 ارزیابی ریسک باید تا حد امکان مکتوب بوده و حداقل موارد ذیل را پوشش دهد: 

  بستهماهيت فضای 

 باشدمی بستهنياز است انجام گيرد از جمله اینکه آیا نياز به ورود به فضای  کاری که 

 تواند انجام گيردکار می ،هایی که به واسطه آنگستره روش 

 های مربوطه خطرات و ریسک 

 روش واقعی انتخاب شده و روش مطرح شده جهت انجام کار 

 ری های نجات و واکنش در شرایط اضطراها و  شيوهدستورالعمل 

  بستهتعداد افراد مشغول به کار در فضای 

  برای حفظ تجهيزات ضروری انجام کار و  بستهتعداد نفرات مورد نياز برای حضور در خارج از فضای

و مشاهده افرادی  مناسبگيرد، برای اطمينان از حفظ ارتباطات انجام می بستهوظایفی که در فضای 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 27 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

باشند و برای اقدامات جهت فراخوانی کمک در شرایط مشغول به کار می بستهکه در داخل فضای 

 اضطراری 

  که ممکن است باعث ایجاد تغييری در  مواردیهای کاری، بخصوص عمليات و دستورالعملجزئيات

 گردند بستهشرایط در فضای 

 ظاهر و امنيت کلی سازه و نياز به روشنایی و قابليت رویت بودن 

  بستهفضای ویژگی و ماهيت مواد اخير موجود در  

 قرار گيرداتمسفر در محدوده فشار  بستههای مورد نياز برای اینکه فشار فضای گام 

 ورود ارزیابی  پروانهکه باید انجام گيرد و پارامترهایی که باید قبل از صدور  کنترل اتمسفر محفظه

 گردند

  کار انجام دهند بستهوضعيت تناسب و آموزش افرادی که قرار است در فضای 

 های کاری مورد نياز، شامل استفاده از ت آموزش و راهنمایی افراد در خصوص دستورالعملکفای

های آن و تجهيزات مکانيکی یا سایر تجهيزاتی که باید مورد تجهيزات حفاظت فردی و محدودیت

 استفاده قرار گيرند.

 فراد که دسترسی و کفایت تجهيزات حفاظت فردی، لباس حفاظتی و تجهيزات نجات برای همه ا

 شوند. داخل می بستهاحتماال به فضای 

  :نياز به اقدامات حفاظتی بيشتر، برای مثال 

 ممانعت از کار گرم در نواحی مجاور 

 و در صورت نياز در فضاهای  بستههای باز در داخل فضای ممانعت از استعمال دخانيات و شعله

 اطراف 

 خروجی  مثال بستهیا منابع خارج از فضای های ناشی از عمليات پيشگيری از استنشاق آالینده

 یک موتور احتراق داخلی و 

 (لباس و کفش) نعت از استفاده از تجهيزات توليد کننده جرقهمما 
 

ها گردد، باید مجدداً انجام ارزیابی ریسک در صورت وجود موارد ذیل که باعث تغيير قابل توجه در ریسک

 شود: 

  تجهيزات تجهيز یا اصالح و تغييرات در نصب 

  تغيير در شرایط عملياتی تجهيزات 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 28 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

  تغيير در اتمسفر یا محيط کاری 

 ی انجام کار ها ها و دستورالعملیا روش تغيير در تمهيدات و 
 

  بستهشرایط ورود به فضاهای  6-12

 باشد که:می بستهمجاز به ورود به فضای تنها در صورتی  افراد

 .باشند دیده را بستهی افضاهآموزش الزم در خصوص ورود به  (0

  صادر شده باشد. الزمکار  پروانه (2

تامين شده  بستهکفایت نماید و کليه تسهيالت الزم جهت ورود به فضای افراد دریچه ورود برای عبور  (9

 باشد. 

 شده باشند.گذاری کانيکی قفل تجهيزات م (4

 بستهفضای اقدامات الزم جهت تهویه پيوسته  در صورت لزوم،اطمينان حاصل شده باشد از اینکه  (9

 انجام شده باشد.

جریان ورود هر گونه ماده )اعم از گاز مسدود شده باشند. به شيوه صحيح  مرتبطها و سایر خطوط لوله (6

-ی که قرار است کار در آن انجام گيرد، قطع شده باشد. بستن شيرها را نمیابستهیا مایع( به فضای 

و بخارات و یا مواد خطرناک کافی دانست. بلکه توان به تنهایی برای حفاظت در مقابل جریان گازها 

را باید کامال مجزا و ارتباط آنها را از سایر ظروف قطع نمود. باید تمامی  بستهظروف و فضاهای 

مسدود شوند. ضمناً ليست  2شيرهای ورودی و خروجی از طریق گذاشتن صفحات مسدود کننده

مسدودسازی ورود ضميمه گردد.  پروانهبه شيرهای بسته شده و ليست صفحات مسدود کننده باید 

 ترین محل نسبت به محفظه انجام شود. باید از نزدیک

 و شستشو و یا خنثی سازی گردیده باشند.  9تخليه گردیده، پاکسازی بستهمحتویات فضاهای  (1

دمای مخازن و یا ظروف قبل از ورود به داخل آن باید نزدیک به دمای محيط بوده و بایستی مدت  (0

در  ن کافی قبل از ورود بعد از اتمام عمليات شستشو با بخار آب داغ داده شود تا فضا خنک شود.زما

، امکان محيط  قابل اشتعال وجود دارد، بستهاثر استفاده از بخار جهت پاکسازی و شستشوی فضای 

کن، جهت پيشگيری از تشکيل الکتریسيته سا بستهلوله یا نازل شلنگ بخار باید به محفظه فضای 

وجود دارد،  بستهقابل اشتعال در فضای  مبندی(، جایی که امکان تشکيل اتمسفرمتصل گردد )ه

                                                           
2 blind flange, spade 
3 Purge  



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 29 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

ی بخار باید به طور قابل توجهی کمتر از دمای خود اشتعالی ترکيبات هيدروکربنی ذخيره شده دما

 قبلی، باشد. 

 تست گاز اکسيژن و گازهای قابل اشتعال و سمّی انجام شده باشد.  (5

روشنایی ضد انفجار در صورتی که نياز باشد، فراهم شده باشد )مثال به هنگام تعميرات در تجهيزات   (01

 داخل حوضچه از وسایل روشنایی ضد انفجار استفاده گردد(.

تجهيزات کار ضد انفجار در صورت نياز فراهم شده باشند )مثالً استفاده از چکش و پتک برنجی جهت   (00

ها جهت جلوگيری از الکتریسيته جرقه جهت تهویه، ارت کردن فنهای ضد ضربه زدن، استفاده از فن

 مخزن(. داخل گازهای باقيمانده اثر در جرقه ساکن و

/ به  استفاده از تجهيزات ولتاژ پایين نظير خطرات برق گرفتگیاحتياطات خاص برای پيشگيری از   (02

 انجام گرفته باشد.   کار گيری کليدهای محافظ جان و سایر روشها 

 وانع کافی )نوار خطر یا موانعی از این قبيل( برای ممانعت از ورود افراد غيرمجاز مستقر شده باشد. م  (09

 نی الزم، صادر نشود.به وسایل ایمافراد  قبل از تجهيز بستهاجازه ورود به فضاهای   (04

 

برای کمک  آنکنند باید حداقل یک نفر در خارج از کار می بستهافراد در داخل فضاهای  تا زمانی که  (09

و اجرای موثر عمليات نجات در موارد فوری به صورت تمام وقت به مراقبت گمارده شود. فرد فوق باید 

نشانی و سرپرست خود در سيم یا وسایل ارتباطی مناسب مجهز بوده و با مراکز امدادی و آتشبه بی

 تماس باشد. 

اری اعتبار دارد و پس از پایان ساعت قيد کنوبتفقط برای یک  بستهورود افراد به داخل فضاهای  پروانه (06

 جدید صادر گردد.  پروانهشده، باید جهت ادامه کار 

 صادر شود.  جداگانه پروانهبرای ورود به هر یک از ظروف باید   (01

های ورودی به ظروف باید با نصب تابلو و عالئم هشداردهنده از ورود افراد همزمان با باز شدن دریچه  (00

 ورود جلوگيری شود. پروانهل از صدور به داخل ظروف قب

های باز منتهی به این فضاها، از دریچه بستهجهت پيشگيری از سقوط سایر افراد به داخل فضای   (05

کنند و در عين یا وسایلی که تهویه هوا را محدود نمی نرده آهنیهای برداشته شده با حتماً باید دریچه

  جایگزین گردند.نمایند، ایجاد می حال مقاومت کافی در برابر سقوط افراد را

 کار گرم و سرد نيز رعایت گردد. پروانهت صدور رود باید کليه مقرراو پروانهدر ارتباط با صدور   (21



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 31 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

چنانکه افراد ورود کننده بوه   در کل زمان بستهتعداد پرسنل در داخل فضای  برای به حداقل رساندن  (20

 خارج گردند.  بستهدند، باید از فضای وظيفه کاری خود را به اتمام رسان بستهفضای 

رسانی این اطالع گردند.مطلع  ی محصورفضاهاباید از وجود، موقعيت مکانی و خطرات در معرض  کارکنان

تواند به واسطه نصب عالئم خطر یا به واسطه سایر وسایل موثر انجام گيرد. مثالً عبارت ذیل می تواندمی

 مورد استفاده قرار گيرد: 

 
 

 

 

 منابع انرژی  جداسازی 6-13

فعال شدن تجهيزات الکتریکی یا تواند مخاطره آميز باشد. ، مجاورت با منابع انرژی میدر فضاهای بسته

لذا آسيب هستند. عمده علل  بستهمتصل شده به فضای  لوله مکانيکی و رها شدن مواد به واسطه خطوط

 های خاص برای قفل زنی/دستورالعمل اجرا گردد. 4مه قفل و برچسب زنیبرناقبل از ورود، نياز است 

باشد. قبل از انجام هر کاری در مورد نياز می بستهزنی قطعات خاص تجهيزات قبل از ورود به فضای برچسب

قطع شده و تجهيزات مکانيکی که ارتباط را به صورت  مدارهای الکتریکی ضروری است که همه بستهفضای 

مسدود گردند  و همه خطوط باید به صورت فيزیکی جدا شده اتصاالتکنند، قفل زده شوند. ی قطع میفيزیک

آموزش دیده در خصوص  ایزوله گردند. فقط افراد (ventingتخليه )یی و یا به واسطه سيستم قفل دوتا

قدامات باید برای زنی را انجام دهند. همه ازنی/برچسبزنی باید عمليات قفلدستورالعمل قفل/ و برچسب

ها بطور ایمن از سرویس خارج شده و به ها و اینکه قطعات/بخشحصول اطمينان از ایمنی قطعات/بخش

 سرویس بازگردند، بازبينی شوند. 

                                                           
4 Lockout/tagout 

 خطـــر

 بستهفضایِ 

 ورود، فقط با مجوز انجام گیرد



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 30 صفحه
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 زنیهایی از قفلنمونه -2 شکل

 

 روش مسدود کردن خطوط -9 شکل

  مسيرهای فرایندی ه سازی(جداسازی )ایزول  6-13-1

های فرایندی که به طور معمول به همه سرویس بستهقبل از ورود به فضای باید اطمينان حاصل گردد 

آميز برای افراد داخل فضای محصور، ایجاد شرایط مخاطرهمتصل هستند به منظور پيشگيری از  بستهفضای 

 جداسازی گردند. 

 معادل ایمنی تضمين کنندهای ذیل یا به واسطه روش جایگزین همطابق با یکی از روش جداسازیروش 

  شود: انجام می

و مسدود سازی و تا جایی که امکان دارد  لوله اسپول و یا اتصاالت متصل به فضای بستهبرداشتن شير،  -الف

ه صفحات مسدود کنندشود. ختم می بستهای که به فضای گذاری انتهاهای باز لولهجداسازی یا درپوش

(Blanks/Blinds) باشند که با مایع، بخار یا گازی که با آن در تماس هستند،  یها باید از موادیا درپوش

ار عملياتی از جمله تالطم فشی برای پایداری در برابر حداکثر سازگار باشند. مواد همچنين باید مقاومت کاف

 که ممکن است در لوله تشکيل گردد، داشته باشند. جریانی

  قرار گيرد. بستهتا حد ممکن نزدیک به فضای  هادر لوله بين فلنج مسدود کننده اتصفح -ب



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای
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بستن و  بوسيله جداسازیهای توصيف شده در موارد الف و ب عملی نباشد، جایی که هيچکدام از روش -ج

-یانجام م ، یا بستن و برچسب گذاری یا هر دوبستهمنتهی به فضای  مسيرحداقل دو شير در قفل کردن 

( بين دو شير بسته شده باید در حالت باز به اتمسفر بعنوان بخشی از drain) تخليهیک شير همچنين شود. 

 گذاری گردد.یا برچسب قفل ،این روش
 

 متحرک قطعات از جداسازیهای روش  6-13-2

.. و .همزن، فن قطعات متحرک نظير  داراییا است ی که متحرک ابستهورود به فضای  پروانهصدور قبل از 

های جایگزین های ذیل یا روشباید به واسطه استفاده از روشاینگونه قطعات امکان حرکت از ، می باشد

گردد. تجهيزات یا وسایل با انرژی ذخيره شده شامل هيدروليک، پنوماتيک، الکتریکی، شيميایی،  جلوگيری

  مکانيکی، حرارتی یا سایر انواع انرژی باید به شرایط انرژی صفر برسند.
 

نيروی برق به  تامين کننده که قفل یا برچسب یا هر دو روی مدار باز بریکر یا کليد ایزوله کننده باز -الف

 بستهدیگران را از حضور فرد در فضای  و نصب گرددباشد، میخطرناک های متحرک بخشدارای تجهيزات 

 مطلع نماید.

، بستهفرد در فضای  اطالع رسانی حضوری تسمه یا اتصال دهنده مکانيکی باید قطع گردیده و برا -ب

 گذاری گردد.برچسب

های توصيف شده در موارد الف و ب عملی نباشد، اجزاء قابل جابجایی باید قفل شوند و ج( جایی که روش

گذاری است، برچسب بستهها باید برای نشان دادن اینکه یک فرد در فضای ها یا سایر کنترلها، کالچسویچ

 را ترک نکرده باشد، برداشته شوند.  بستهها نباید تا زمانی که فرد فضای ا و برچسبهقفل .گردد

 همچنينر دارد، ابزار جداسازی/مسدود سازی حضو بستهکه بيش از یک فرد در فضای  چنانچه -چ

 .انجام گيرد یا هر دوقفل یا برچسب  بستههر فرد داخل شونده به فضای توسط  -0

ه صورت مکتوب توسط کارفرما برای این امر مجاز شده است، قفل زده صالح که بیک فرد ذی توسط -2

 .شده یا برچسب زده شوند

 انجام است تعيين شده به صورت مکتوب کهصالحی ذییک فرد  توسطگذاری، گذاری یا برچسبقفل -ح

 قبل از ورود همه افراد به فضای بسته، باید از جداسازی موثر اطمينان حاصل گردد.  و گيرد
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 ابزار جداسازیبرداشتن   6-13-3

های حفاظتی باید تنها زمانی برداشته شوند که یا سایر سيستم مسدود کنندهصفحات ها، ها، برچسبقفل

را تخليه  بستهیا کامل شده و همه افراد فضای  به حالت تعليق درآمده فرد ذیصالح تائيد نماید که کار

 اند. نموده

 

 اتمسفرپایش  6-14

اطمينان از حفظ شرایط  و بستهبه منظور شناسایی نوع خطر در فضای  بستهی فضا اتمسفرکيفيت  سنجش

معموالً در  بستهگيری پارامترهای کيفيت هوای فضاهای اندازهباید انجام گيرد.  بستهایمن در اتمسفر فضای 

 رد. پذیمی صورت انجام کار پروانهو همچنين صدور  فرآیند ارزیابی ریسک و به منظور برآورد سطح ریسک

این است که افراد نباید برای قضاوت در مورد ایمن بودن  بستهی بسيار مهم در پایش هوای فضای نکته

به حواس خود اعتماد کنند. زیرا بسياری از گازها و بخارات سمّی،  بستهشرایط اتمسفری برای کار در فضای 

 واس پنجگانه نيستند. قابل اشتعال و قابل احتراق فاقد رنگ و بو بوده و قابل درک توسط ح

ترین پارامترهایی هستند که از شاخص بستهقابليت اشتعال اتمسفر فضای  سنجش ميزان غلظت اکسيژن و

ی خاص دیگری نيز در اتمسفر فضای در پایش هوای محيط کار باید انجام گيرند. در صورتی که آالینده

 . گيردی پایش قرار ر برنامهدباید وجود داشته باشد سنجش مقادیر آن آالینده نيز  بسته

شود. این ابزارها باید توسط فرد از ابزارهای قرائت مستقيم استفاده می بستهفضاهای  برای سنجش اتمسفر

استفاده شده و در فواصل زمانی معين کاليبره گردند. ابزارهای قرائت  دارای صالحيتآموزش دیده و 

ی اول ابزارهایی که فقط قادر به سنجش شوند. دستهی میبندت به دو دسته تقسيمامستقيم گازها و بخار

گيری چندین گاز را دارند. معموالً ابزارهای ی که قابليت اندازهیی دوم ابزارهاباشند و دستهیک نوع گاز می

( 6و حد انفجار پایين 9ی دوم غلظت اکسيژن، مونوکسيد کربن و قابليت اشتعال اتمسفر )حد انفجار باالدسته

 کنند. گيری میندازهرا ا

 بدین صورت است: کنانقبل از ورود کار بستهگازها در فضای  آزمایشترتيب 

 اکسيژن –اول 

 قابل اشتعال یو گازها اتبخار -دوم

 ی سمّو گازهای بخارات  -سوم

                                                           
9 Lower explosion limit (LEL) 
6 Uper explosion limit (UEL) 
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و از این رها دارند. برخی از تجهيزات چند منظوره تست هوا نياز به تامين اکسيژن برای انجام تست:0تذکر

در صورتی که سطوح اکسيژن خارج از محدوده قابل لذا انجام گيرد.  ابتداً تستِ درصد اکسيژنضروری است 

 ممکن است صحت نداشته باشند. گيری شده اندازهقبول باشد، سطوح قابل اشتعال و سمّيت 

 انجام گيرد.  سنجش گازقبل از شروع  دقيقه 09: تهویه مکانيکی باید حداقل 2تذکر 

ای کربن جهت تخليه و پاکسازی هوهليوم، بخار، آرگون یا دی اکسيد ورتی که از گاز ازت یا نيتروژن،در ص

پس از اتمام عمليات و قبل از ورود افراد به فضای باید گيری درصد اکسيژن ، اندازهباشدمخزن استفاده شده 

 انجام گيرد.  بسته

، پيوسته در حال تغيير راندمان متغير تجهيزات تهویهار و اتمسفر فضاهای بسته به واسطه تغييرات دما، فش

به هستند و ممکن است غلظت اکسيژن، گازها و بخارات قابل اشتعال و سمی پيوسته در حال تغيير باشد. 

ی زمانی نيز پایش هوا صورت گيرد. فاصله بستهکه پس از ورود به فضای  شوداین دليل ممکن است الزم 

هنگامی که تغيير در ، بر اساس تغييرات شرایط کاری خواهد بود. هوا 1های مجددگيری و پایشميان اندازه

غلظت اکسيژن، ایجاد گازهای  افزایشیا  کاهش)برای مثال  باشدمحتمل می بستهاتمسفر داخل فضای 

تر در این گونه مواقع بهلجن( پایش پيوسته اتمسفر باید انجام گيرد.  آشفتگیسمی یا قابل اشتعال به لحاظ 

 سنجشاعالم شرایط اضطراری هستند، استفاده شود.  های پایش مداوم که مجهز به هشداراست از ابزار

 باشد. در محدوده قابل قبول شرایط ورود قرار دارد الزامی می بستهای برای اطمينان از اینکه فضای دوره

 کند:باید مشخص  بستهپایش هوای درون فضای 

 تر ازهای پایين. غلظتمی باشد 9/29 % و21% بين بستهفضای غلظت اکسيژن ی ایمن محدوده 

تواند نيز می 9/29% های باالتر ازتواند سبب آسيب عملکرد تنفسی یا مرگ شود. غلظتمی %21

 را افزایش دهد.  بستهقابليت اشتعال یا احتراق مواد موجود در فضای 

 تر از استانداردهای تماس شغلی آنها که باید پایين بستههای موجود در هوای فضای غلظت آالینده

 اند، باشد. ذکر شده (MSDS/SDS)های اطالعات ایمنی مواد در برگه

  های ( در گسترهیا بازرسی سرد/ گرم کار ) فعاليتبر اساس نوع گستره گازهای قابل اشتعال و انفجار

 های کارنظام پروانههای مجاز به راهنمای قرار داشته باشد )جهت اطالع از گسترهذکر شده 

MOP-HSED-Gl-200  .)مراجعه شود 

                                                           
7 retest 
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 LELتوجه: پایشگرها ممکن است ميزان درصد گاز قابل اشتعال را به صورت درصد حجمی و یا درصدی از 

-حجمی می %09ر باالی آن برابر با حجمی و حد انفجا %9برای مثال حد انفجار پایين متان نشان دهند. 

درصد حد انفجار پایين  91رسد این معادل با حجمی متان می 9/2به % ستهبیک فضای باشد. زمانی که 

درصد حجمی،  09تا  9خواهد بود(. بين  LEL011%جمی متان برابر با حدرصد  LEL%91( .)9خواهد بود )

 تواند باعث انفجار گردد. یک جرقه می

تر از هوا رخی از گازها و بخارات سنگينلحاظ گردد. به علت اینکه ب ورود پروانهیج گاز سنجی باید در فرم نتا

تر از هوا هستند و در کنند و همچنين برخی از گازها سبکتجمع می بستههستند و در قسمت پایين فضای 

یافت خواهند شد، ضروری است که همه نواحی )باال، قسمت ميانی و قسمت  بستهقسمت باالیی فضای 

برای تعيين  باشد، که مطابق با دستورالعمل سازنده کاليبره شدهگيری اندازهبا ابزار  بستهتحتاتی( فضای 

 . گردد آزمایش ،چگونگی شرایط اتمسفری موجود

باید  بسته، فضای نشان دهدهوا کمبود اکسيژن یا حضور گازها یا بخارات سمّی را  در صورتی که نتایج تست

که تهویه مقدور نباشد و ورود ضرورت یابد گردد. در صورتی  پایشافراد  فرد/تهویه شده و مجددا برای ورود 

 باید به تجهيزات حفاظتی مناسب مجهز گردند.  برای نجات اضطراری(، کارکنان )برای مثال

 
 بستهفضای تست اتمسفر  -4 شکل

قبل از ورود مجددا باید سنجی ، گاز دقيقه به تعویق افتد 91مدت بيش از برای  بستهفضای  ورود زمانی که

مورد آزمون قرار باید مطابق با دستورالعمل سازنده  گاز سنجیتجهيزات صحت عملکرد د. مجدد انجام گير

در صورت )حداقل سالی یکبار( یا ای کاليبراسيون و نگهداری تجهيزات تست گاز باید به صورت دوره گيرند.
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خابی انجام گيرد. تاریخ کاليبراسيون و نياز برای اطمينان از صحت عملکرد با استفاده از وسيله انت

 شود. درجکاليبراسيون مجدد باید روی تجهيزات 

فرد انجام دهنده پایش هوا باید صالحيت الزم را در انتخاب، استفاده )تعيين و طبقه بندی فضا و غيره(، 

سيون دستگاه گرها( و کاليبراها )حساسيت دستگاه به سایر مواد شيميایی و مداخلهتعميرات، محدودیت

 داشته باشد. 
 

 برای ورود  اتمسفر سطوح قابل قبول 6-15

قابل اشتعال در غلظت کافی برای انفجار وجود داشته باشد، ورود  هگردوغبار یا م، بخاراتدر صورتی که 

 :باشدمی ذیر به شرح با توجه به هدف ورود قابل قبول باشد. شرایطنمیمجاز  بستهفضای 

برای ورود، حداکثر غلظت بخارات قابل اشتعال  بستهن محتوای اکسيژن فضای در صورت نرمال بود -الف

ورود، باید هميشه کمتر از  پروانهموجود صرفنظر از نوع تجهيزات حفاظت تنفسی مورد نياز به منظور صدور 

 باشد.  (LEL %10)حد اشتعال پایين 01%

درصد حد اشتعال  9اشتعال باید کمتر از در صورت انجام کار گرم در فضای بسته، غلظت بخارات قابل  -ب

 باشد.( LEL %5پایين )

 شرایط ذیل همچنين باید برآورده شود:  -ج

  نگهداشته شود.  29باید زیر %درون محفظه محتوای اکسيژن 

  .اتمسفر باید به طور پيوسته پایش گردد 

 باید اقدامات مناسب که الزم  پروانهورود باید تدارکات کافی برای کار گرم را شامل گردد و در  پروانه

 است انجام گيرد، تعيين شوند.  

 توان کار سرد را انجام داد.  حد اشتعال پایين، می 01تا % %1بين  -د

 توان انجام داد.  حد اشتعال پایين، کار بازرسی را می 29تا % %1بين  -ه

سازی توسط به وسيله خنثی بستهضای انجام کار در فدر صورتی که اتمسفر قابل اشتعال یا قابل انفجار است 

به طور باید ماند اتمسفر خنثی باقی میبرای اطمينان از اینکه گيرد. مینيتروژن( انجام  نظيراثر )گاز بی

باید تجهيزات تنفسی کافی را برای کمک به خروج  بستهدر فضای  کارکنانگازسنجی انجام گيرد. پيوسته 

 د. ندر صورت بروز مشکل داشته باش
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که جهت ورود به فضاهای  -هایی های اجرایی و دستورالعملدر روشباید  تاسيسات تابعه/هاتوجه: شرکت

وجود ليستی از گازها، بخارات و ذرات خطرناکی که احتمال مواجهه کارکنان با آن  -کنندبسته تدوین می

  گيری گازها و بخارات مذکور را مشخص نمایند.دارد تهيه و الزامات اندازه
 

 تهویه 6-16

تهویه به وسيله یک دمنده یا نياز به ممکن است  ،بستهفضای درون گازها و بخارات خطرناک از  تخليهبرای 

وجود دارد. روش و تجهيزات انتخابی بستگی به اندازه و  بستهباشد. چندین روش برای تهویه یک فضای فن 

 ليه شوند و منبع جبران و یا توليد هوا دارد. ، گازهایی که باید تخبستههای باز فضای ساختار و شکل دریچه

برای مثال، تحت شرایط خاص جایی که گازها یا بخارات قابل اشوتعال جوایگزین اکسويژن شووند اموا بورای       

باشند، تهویه هوای اجباری ممکن است باعث ایجاد شورایط مخواطره آميوز بوه واسوطه      خيلی غنی سوختن 

برای کواهش  در گستره قابل انفجار قرار گيرد در این صورت ط هوا غلظت مخلو نحوی کهترقيق آنها شود به 

اثور  ممکن است اسوتفاده از گازهوای بوی    بستهگازها یا بخارات قابل اشتعال به سطوح ایمن در داخل فضای 

اثر، فضا باید به خوبی تهویه شده و قبول از  بعد از بکارگيری گازهای بی ضروری باشد )نظير نيتروژن(. گرچه

 ، زمان کافی برای بهتر شدن شرایط هوا داده شود و درصد اکسيژن هوا تست گردد. ورود افراد امکان

و بوده متصل به یک فن  ی آنیک انتهاکه ، است طوالنیلوله الستيکی  استفاده از یک تهویه مولروش مع

رو ل، یک دریچه آدمبرای مثا ارتباط دارد.رو رو یا دریچه دسترسی پایينانتهای دیگر به داخل دریچه آدم

برای به خارج دميدن همه گازها و بخارات خطرناک  بستهتهویه هدایت شده به قسمت پایين فضای  لولهیک 

هر تامين کننده  مکش نمایدای قرار بگيرد که فقط هوای تازه را خواهد داشت. دهانه ورود هوا باید در ناحيه

، گاز خطرناک بستهدر حال تخليه گاز فضای  تواندد، میهوایی که مجاور به سيستم خروجی قرار گرفته باش

در صورت قطع اتمسفر مخاطره آميز  بستهبه علت اینکه در بسياری از فضاهای  .وارد کنددیگری را به داخل 

برای حصول رو تهویه باید تا حد ممکن پيوسته باشد. ، از اینایجاد شودمجددا تواند دوباره می جریان هوا

ه باشيد انجام گيرد. بخاطر داشتای باید دوره ایمن است، سنجش بستهاینکه اتمسفر داخل فضای اطمينان از 

 باشد.  نماینده مراقب ذیصالح قابل دسترسبه فضا، باید برای وارد شونده یا  که هر اطالعات تست مربوط

اند کار مجاور را متاثر تخليه هوا و گاز ظروف باید به صورتی انجام شود که مطمئن شویم خطراتی را که بتو

سازد، ایجاد نخواهد نمود. تجهيزات تخليه و تهویه باید نسبت به ساختار ظروف برای خنثی کردن اثرات بار 

توان بر ، مدت زمان پاکسازی را می9 شکلدر ( گردند. earthاتصال زمين )استاتيک به صورت الکتریکی 

 اس حجم فضای بسته و ظرفيت سيستم دمنده، برآورد نمود.اس
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 بستهتخمين زمان پاکسازی فضای  -9 شکل

 بستهشرایط جسمانی افراد واجد شرایط برای کار در فضای   6-17

دار شدن شوند باید پيش از عهدهانتخاب می بستهافرادی که به عنوان افراد مجاز برای کار در داخل فضاهای 

ی سالمت جسمانی را دریافت کنند. با توجه به و گواهی نامهنموده های پزشکی شرکت این کار، در آزمایش

 پارامترهای سالمت جسمانی از قبيل سالمت سيستم تنفسی و آزمایش بستهی کار در فضاهای شرایط ویژه

ناسب و توانایی فرد در استفاده از های تنفسی تحدیدی جهت تریوی، ابتالء به آسم و سایر بيماری حجم

تجهيزات حفاظت تنفسی، سالمت سيستم شنوایی، توان جسمانی مطلوب، سالمت بينایی، عدم حساسيت به 

های عصبی مانند صرع، ترس از فضای مواد شيميایی، سالمت سيستم قلبی عروقی، فقدان برخی بيماری

ر گرفته و افرادی که حایز شرایط جسمی و روانی فوق قرامورد توجه ویژه  معاینات افرادو ... در  0بسته

 نخواهند بود. بستهنگردند، مجاز به کار در فضاهای 
 

 تجهيزات حفاظت فردی و جمعی  6-17-1

های کنترلی را با استفاده از روش بستهزمانی که نتوان ریسک ناشی از تماس با خطرات موجود در فضای 

ایل حفاظت فردی مانند کاله ایمنی، عينک، دستکش، چکمه و توان از وسدیگر به حداقل ممکن رساند، می

کنترل خطرات در فضاهای  اولویت نخستهای کار ویژه استفاده کرد. های تنفسی و لباسپوتين، ماسک

مانند حذف خطر، جایگزینی، محدود کردن خطر و برخی دیگر از  موثرترهای کنترلی بسته استفاده از روش

                                                           
8 claustrophobia 
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های تهویه است. تاثير استفاده از وسایل حفاظت فردی تنها زمانی مانند سيستمهای کنترل مهندسی روش

های کنترلی به کار روند. با این حال در برخی از موارد چشمگير خواهد بود که همزمان و در کنار سایر روش

های دهی موجود استفاده از وسایل حفاظت فردی است. برای نمونه، در صورتی که غلظت آالینتنها گزینه

های تهویه به شرایط مطلوب موجود در هوای درون فضای بسته باال بوده و نتوان آن را با استفاده از سيستم

 ی هوا استفاده شود.کنندهکاری رساند، باید حتماً از تجهيزات تنفسی تامين

بدن،  تجهيزات و لباس حفاظتی از قبيل محافظ سر، محافظ شنوایی، محافظ دست، محافظ پا، محافظ

توانند بر اساس محافظ سيستم تنفسی، کمربند ایمنی، طناب نجات، هارنس، وسایل حمل مکانيکی می

 خطرات موجود مورد استفاده قرار گيرند. 

 در هنگام استفاده از وسایل حفاظت فردی باید به نکات زیر توجه نمود:

 مشخص شده  بستهضای وسایل حفاظت فردی مورد نيازی که بر اساس ارزیابی ریسک کار در ف

 است، مورد استفاده قرار گيرد. 

  وسایل حفاظت فردی مورد استفاده مطابق با استانداردهای ملی و دارای بهترین کيفيت باشد. هر

تر باشند، تمایل کارگران به استفاده از آنها نيز بيشتر چقدر وسایل حفاظت فردی انتخاب شده راحت

 خواهد بود. 

 باید در مورد لزوم استفاده نمایند  بستهل حفاظت فردی را برای کار در فضای افرادی که باید وسای

 ی صحيح از آنها آموزش ببينند.ی استفادهاستفاده از این وسایل و نحوه

 ها، وسایل حفاظت فردی باید بازرسی، نگهداری و در صورت لزوم تعمير شوند. برای نمونه در بازرسی

گی، پارگی، ترک خوردگی، سایيدگی، تغيير رنگ، پوسته پوسته وسایل حفاظت فردی از نظر شکست

 شوند.شدن، خوردگی و موارد دیگر به دقت بررسی 

 انبارش تجهيزات حفاظت فردی باید در شرایط مناسب صورت گيرد و باید به تاریخ مصرف ماسک-

 دار( دقت گردد. های شيميایی )کارتریج

 

 وسایل حفاظت تنفسی  6-17-1-1

دارای شرایط مطلوب کاری نباشد، کار در آن بسيار خطرناک بوده و  بستهدرون فضای  در صورتی که اتمسفر

های اوليه از تواند سبب خفگی و مرگ افراد درون فضا شود. با توجه به این امر در صورتی که ارزیابیمی

ی يلهحاکی از آلوده بودن آن یا پایين بودن سطح اکسيژن باشد، انتخاب وس بستهاتمسفر درون فضای 
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ی حفاظت تنفسی باید به نکات زیر توجه . در انتخاب وسيلهای خواهد بوداهميت ویژه حفاظت تنفسی

 داشت:

 گونه حفاظتی در برابر کاهش غلظت اکسيژن در هوای درون ی هوا هيچکننده های تصفيهماسک

هوا را جذب کرده و  هایتوانند آالیندهمیها این ماسککنند. ایجاد نمی کارکنانبرای  بستهفضای 

حاوی ذرات گرد و  بستهمانع از ورود آنها به سيستم تنفسی شوند. در صورتی که اتمسفر درون فضای 

ی ذرات باشند. های تصفيه کنندههای تنفسی باید مجهز به فيلترباشد، ماسک هغبار، فيوم یا م

های به فيلترها و کارتریجها باید مجهز همچنين برای حفاظت در برابر گازها و بخارات، ماسک

 هایی که مجهز به هر دو نوع فيلتر هستند، استفاده شود.شيميایی باشند. در برخی موارد باید از ماسک

  توان از می بستهبرای جلوگيری از عوارض مربوط به کاهش غلظت اکسيژن در اتمسفر فضاهای

 air,صورت به کار گيری سيستم های در استفاده کرد.  SCBA,air line,air filter unitسيستم های 

line, air filter unit موسوم به سيستم های فرار های کوچک هوای فشرده کپسول استفاده همزمان از

 ضروری است. برای شرایط اضطراری

 وجود ندارد و یا نوع آالینده  بستهدر اتمسفر درون فضای  در شرایطی که امکان سنجش مقدار آالینده

تامين کننده  تنفسی سيستم هایباید از شوند می بستهای افرادی که وارد فضای برمشخص نيست 

ی حفاظت تنفسی قابل قبول برای پرسنل تيم امداد و تنها وسيله سيستم هااستفاده کرد. این  هوا

 هستند و نباید از انواع دیگر ماسک برای این افراد استفاده شود. بستهنجات در فضاهای 

 شد که تجهيزات حفاظت تنفسی ضرورتنترل عمليات باید دسترسی به اتمسفر ایمن بافرد مسئول کهدف 

گيری نداشته باشد. در صورتی که عملی نباشد، یک دستگاه تنفسی مناسب باید در نظر گرفته شود. تصميم

  بستگی دارد. بستهدر مورد انتخاب یک تجهيز تنفسی به غلظت احتمالی آالینده و یا اکسيژن در فضای 

 تجهيزات تنفسی فشار منفی تصفيه کننده هوا(AIR FILTER UNITS ) نباید زمانی که غلظت ،

 مورد استفاده قرار گيرند. مجاز مواجهه می باشد، سطح  حداکثربرابر  01آالینده باالتر از 

 های تجهيزات حفاظت تنفسی تامين کننده هوا به حفاظت در برابر دماهای بيش از حد و غلظت

 نماید. میکمک ایی يها و بخارات شيمو غبار فيوم ردسنگين گ

 تجهيزات تنفسی هوارسان (Air line)  در مواقع کمبود اکسيژن توسط کمپرسور تامين کننده هوای

 . ژن به کار می رونديفشرده به منظور تامين اکس
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 کپسول تامين کننده هوا (SCBA)5 ه امکان تست کگيرند ای مورد استفاده قرار میدر فضاهای بسته

فقط برای  کپسول تامين کننده هوا های موجود، تشخيص داده نشده باشند.هوا مقدور نبوده و آالینده

 باشد. کارکنان تيم نجات اضطراری قابل قبول می
 

 کمربند و طناب ایمنی   6-17-1-2

امکان برود که ایجاد خواهد شد یا جایی که  در صورتی که اتمسفر خطرناک وجود داشته باشد یا احتمال

گير افتادن افراد وجود داشته باشد، یک حمایل کامل بدن با یک طناب نجات باید مورد استفاده قرار گيرد. 

 مورد استفاده قرار گيرد که: جایی های ایمنی یا طناب نجات، باید کمربندهای ایمنی مناسب و طناب

 خطر سقوط در طی صعود و فرود وجود داشته باشد یا  -الف

  اسطه مسير مستقيم، چه به صورت افقی یا عمودی عملی باشد.نجات بو -ب

                                                           
9 Self-Contained Breathing Apparatus 
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 بستهکار در یک فضای  پروانهصدور  نمونه فرایند -6 شکل
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 بستهجهت کار در فضای ایمنی خالصه اقدامات -2 جدول

 توضيح اقدام ایمنی

گذاری در اطراف فضای حفاظ

 بسته

ای نصب کنيد تا ضمن موانع و عالیم هشدار دهنده بستهطراف فضای در ا

ی کار، از سقوط اجسام بر سر افرادی جلوگيری از ورود افراد غير مجاز به منطقه

 اند، جلوگيری شود.وارد شده بستهکه به درون فضای 

از جریان  بستهجدا کردن فضای 

 توليد

ایزوله  بستهل و مربوط به فضای متصو منابع انرژی ی تجهيزات خطرناک کليه

  گردد.

 کنترل یا حذف خطرات اتمسفری
را حذف یا کنترل کنيد. روش و  بستهخطرات مربوط به هوای درون فضای 

 مراحل ضروری برای حذف یا کنترل این خطرات را ثبت کنيد.

  بستهسنجش هوای فضای 

يری کنيد: گرا به ترتيب زیر اندازه بستههای هوای درون فضای شاخص

که قرار است افرادی اکسيژن، گازهای قابل اشتعال و گازهای سمی و خورنده. 

 گيری را داشته باشند. شوند، باید امکان دیدن نتایج اندازه بستهوارد فضای 

تعيين تجهيزات و لوازم ضروری 

 برای کار

ی ی تجهيزات ضروری برای کار به عالوهمطمئن شوید که وارد شوندگان همه

 دانند.ی استفاده از آنها را میتجهيزات نجات و امداد را داشته و نحوه

ریزی برای واکنش در برنامه

 شرایط اضطراری

های سرپرستان و کنترل کنندگان کار باید از چگونگی پاسخ به وضعيت

هایی که باید از شرایط آگاه شوند و نيز چگونگی خارج اضطراری، افراد و محل

 اند، آگاه باشند.وارد شده بستهدر فضای  کردن افرادی که

 ورود پروانهتکميل و نصب 

برای ورود افراد ایمن است.  بستهسرپرست ورود باید تایيد کند که فضای 

ورود را امضا کرده و آن را در جایی که وارد شوندگان به فضای  پروانهسپس 

 بتوانند ببينند، نصب کند.  بسته

 حفظ ارتباط با وارد شدگان

قرار دارند  بستهو کسانی که در بيرون از فضای  بستهوارد شوندگان به فضای 

ی مؤثر ی استفادهحفظ کنند. آنها باید نوع و نحوهیکدیگر باید ارتباط خود را با 

 از وسایل ارتباطی را بدانند.

جلوگيری از نزدیک شدن افراد 

 غير مجاز به منطقه

رود افراد غير مجاز به محل کار در فضای سرپرست ورود و همکاران او باید از و

 جلوگيری کرده و آنان را از محل دور کنند. بسته

های داخل و بيرون پایش فعاليت

 بستهفضای 

مشغول کارند، افراد مجازی که در بيرون  بستهزمانی که افراد در داخل فضای 

خطرات  ی ورودی آن قرار دارند باید به طور مداومو در دهانه بستهاز فضای 

 ورود را بررسی کنند.  پروانهذکر شده در 
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 نمونه طرح واکنش اضطراری  7-1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستهاقدامات ایمنی و چک ليست ارزیابی فضای  7-2

 اقدامات ایمنی -الف

 

 این سند را در محيط کار نصب فرمائيد.

 محيط/مکان: 

 

 ها و ...()حریق، گازهای سمی، مواد شيميایی، هيدروکربن بستهنوع خطر در فضای 

 

 سيم(، سيستم پشتيبان برای ارتباطات مورد نياز است )آالرم، بوق، بیبستهننده به فضای هشدارهای اضطراری مراقب به افراد ورود ک

 

 اند. بعد از مسئوليت امضاء نمائيد(روش اجرایی نجات )مسئوليتها تعيين و به واسطه همه کارکنان درک شده

 

 االبر، برانکارد و غيره( )تجهيزات تنفسی خود تامين، حمایل ایمنی، طناب نجات، ب –تجهيزات نجات در محيط 

 

 های  اضطراری:  سرویس –هشدار ایمنی 

 ایمنی    نشانی                                 آتش    آمبوالنس                                

 فنتل     تلفن                                                                                  تلفن

 سيمبی                                          سيمبی                                        سيمبی

شرح دهيد چگونه تصميم دارید که یک شرایط اضطراری همچون حمله قلبی یا سوختگی را مدیریت  -خدمات اضطراری پزشکی

 کنيد. 



 
 ورود به فضاهای بسته  راهنمای

 45 از 56 صفحه

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-202 (1) اداره كل بهدا
 

 

  ایمنی اقدامات 7-2

های حث از لحاظ جنبهمورد ب بستهفضای ورود به قبل از شروع بررسی، تيم بررسی باید یک جلسه ایمنی با مسئول  .0

، و فضاهای مجاور، دستورالعمل گازسنجی بستهی فضای ورود ایمن داشته باشد. توجه خاص باید به محتویات قبل

نجات پرداخته شود. این امر امکان شناسایی و ارزشيابی خطرات و امداد و خطوط ارتباطی و فرماندهی و تمهيدات 

افرادی که فضای  ،نماید. در جلسه ایمنیتيم ارزیاب/بررسی مقدور می را برای بستههای دربردارنده فضای ریسک

ات ایشان قرار دارد باید در در محوطه تعمير بستهمثالً مسئول محوطه که فضای در حوزه کاری آنها قرار دارد  بسته

 ایمنی شرکت کنند.  جلسه

ابی تمهيدات و اقدامات انجام گرفته دریافت برای ارزشي بستهل از ورود به داخل هر فضای ورود باید قب پروانهکپی  .2

 گردد. 

را که باید مورد بازبينی قرار اثراتی است؟  تهویه شده مدت زمان کافیبه درستی برای یک  بسته ی()فضاها آیا فضا .9

قوط ها باید قبل از ورود باز باشند. در صورتی که احتمال سو ورودی روهاآدمدریچه های . همه نمائيد ، مکتوبگيرند

خالی یا قفل شده نباید  بستهها با نرده حفاظتی پوشش داده شوند. هر فضای رود، دریچهمی بستهافراد در فضای 

 باید انجام گيرد.  گازسنجیمورد ورود واقع گردد مگر اینکه به طور صحيح تهویه انجام شده باشد. 

اند، هميشه باید قبل از ورود تمسفر رد شدهی که در تست قبلی به لحاظ ایمن بودن اابستهمجدد فضای گازسنجی  .4

 انجام گيرد. 

 ميزان کفایت تهویه در طی بازرسی به واسطه سنجش پيوسته ميزان اکسيژن بررسی گردد.   .9

هستند و قبل از ورود مجدد بعد  بستههای مکرر از اتمسفر در فضا در حالی که تيم بررسی داخل فضای گيریاندازه .6

 يرد. از توقف کار، انجام گ

در صورتی که مخازن مجاور فضاهای که باید ورود به آن انجام گيرد با گازهای سمّی بارگيری شود، ورود باید لغو  .1

 گردد. 

از سرویس خارج گردیده، مسدود شده و تخليه خطوط تحت  بستهفرایندی است که فضای  بستهفضای  جداسازی .0

 گيرد. ماتيک و هيدروليک انجام میاثر، خطوط پنوفشار، شيرهای اطمينان، سيستم گاز بی

 قطع نمائيد.  ،های کنترل از راه دور تجهيزات راقفل کردن منابع الکتریکی، ترجيحا ارتباط سوئيچ .5

 شوند. با قفل و زنجير و سایر وسایل ایمن  بستهاجزاء مکانيکی متحرک در فضای  .01

اثر و تخليه گردند مثال خطوط  گاز بیه تحت فشار باشند باید مسدود شد بستهدر صورتی که خطوط در فضای  .00

باید  بستهبرای پيشگيری از حوادث به واسطه یک خطای نقص شير در داخل فضای  ،مورد نظر بستهخارج از فضای 

 ند. دمسدود گر

بماند، تعيين گردد، تماس )چشمی یا  بستهیک فرد مراقب/نگهبان آموزش دیده باید برای اینکه در خارج از فضای  .02

ری( را با تيم بررسی داخل حفظ نماید. فرد مراقب باید بداند با چه کسی در شرایط اضطراری تماس بگيرد و شنيدا

 هرگز پست خود را حتی بعد از اینکه کمک از راه رسيد، ترک ننماید. 

 رار گيرد. مورد توافق ق بستهدهی باید قبل از ورود به فضای رد تست قرار گيرند و فواصل گزارشتجهيزات ارتباطی مو .09

)طناب ی هاراری را دنبال نمایند و تجهزات و تکنيکطهای واکنش اضامداد باید آموزش دیده و روش گروه نجات/ .04

 نجات، تجهيزات حفاظتی، افراد کشيک و غيره( مناسب را مورد استفاده قرار دهند. 

مراقب باشد و نفر  بستهرود به فضای گردد. یک نفر باید در و بستهبررسی کننده هرگز نباید به تنهایی وارد فضای  .09

خيلی کوچک باشد که تماس  بستهدیگر باید به بررسی کننده در داخل مخزن ملحق گردد. در مواقعی که فضای 
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دیداری و ارتباطات با فرد مراقب در هر زمانی مقدور باشد، نياز به حضور فرد همراه جهت همراهی در ورود به داخل 

 باشد. مخزن نمی

های درگير در های اجرایی اضطراری و تخليه مورد توافق باشند و به وسيله همه طرفهميت است که روشحائز ا .06

 وضعيت امداد و نجات بالقوه درک شده باشند. 

 

 لباس/تجهيزات -ب

 هر بررسی در دسترس قرار گيرد.  دردر صورتی که لباس خاصی مورد نياز است باید  .01

 هر بررسی مورد ارزیابی قرار گيرد.  درنياز باشد این باید در صورتی که هر تجهيز خاصی مورد  .00

 هر بررسی مورد ارزیابی قرار گيرد.  دردر صورتی که ابزارهای خاصی مورد نياز باشد این باید  .05

 هاگيریاندازه -پ

س باشد. ابزارهای آشکارسازی گاز به طور صحيح کاليبره گردند. وضعيت کاليبراسيون برای هر ابزاری باید در دستر .21

ابزارهای  نمونه گازها برای تست عملکرد سنسورهای مختلف در سنجش تجهيزات در دسترس باشد. بسياری از

گيری ممکن گيری را دارند. سنسور در تجهيزات اندازهبرای اندازه سنجش محدودیت در تامين گستره مورد نظر

 LELشان قرار گيرند، تخریب گردد، مثال باالی مواجهه های بيرونی خارج از گسترهاست در صورتی که با غلظت

شوند میبا مسموميت کاتاليست مواجهه باشد، فيلترها مسدود گردیده و  LEL011 – 1اگر گستره  %011

ها(. بنابراین عملکرد ابزارهای سنجش گاز، باید قبل از استفاده برای اطمينان از عملکرد )سيليکون، سولفور و کلرین

 دند. شان تست گرصحيح

ی را مورد ها( و هم بخارات سمّبخاطر داشته باشيد که هم ميزان اکسيژن و هم گازهای قابل انفجار )هيدروکربن .20

ترین گاز را مورد سنجش قرار ارزشيابی قرار دهيد. در صورت وجود چندین بخار سمّی در یک مخلوط هميشه سمی

-عالوه بر غلظتبی است که باید مورد سنجش قرار گيرد. ، بنزن ترکيهای نفتی مثال نفت خامدهيد. برای فرآورده

مورد خطاب قرار  بستهفضای مدت تماس هم باید در ورود به یک ، بستههای مجاز تماس در ورود افراد به فضاهای 

های ناشی از تماس با گازها و بخارات سمّی در مطالعات گيرد و ثبت گردد )این مورد در ارزیابی بيماری

-کی و همچنين جهت مخاطب قرار دادن عوارض حاصله در معاینات غربالگری ساليانه حائز اهميت میاپيدميولوژی

 باشد(

 مجاز شده برای ورود نصب گردد.  بستهدر ورودی فضاهای  "ایمن برای ورود"عالئم  .22
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 بستهچک ليست ارزیابی فضای  7-3

 :تاسيساتشماره                                                                     :بستهنام فضای 

سازی پيش از ورود: قبل از مورد مالحظه قرار دادن سواالت مطرح شده و هر مورد دیگری که باید مد نظر قرار آماده

 اطمينان حاصل نمائيد.  بستهنگردید و قبل از ورود حتما از ایمن بودن فضای  بستهگيرد، وارد فضای 

  اقدامات عمومی ایمنی -الف

 شوند. میبرگزار . جلسات ایمنی قبل از بررسی 0 ☐

  پروانه

 گردد. های احتمالی شناسایی شده، ارزشيابی میورود دریافت و برای خطرات و ریسک پروانه. 2  ☐

 سایز ورودی 

شرایط  و دسترسی آسان در  بستهبرای باال رفتن و خروج سریع  از فضای  بسته.آیا اندازه ورودی به فضای 9 ☐

( SCBAکند؟ برای مثال سایز دریچه ورودی ممکن است بجای تجهيزات خود تامين تنفسی )اضطراری کفایت می

استفاده از تجهيزات تنفسی لوله هوا جایگزین به به علت حجيم بودن و بنابراین احتمال محدود کردن عبور آسان، 

 گردد. 

 پاکسازی

 زی شده است؟ قبل از ورود پاکسا بسته. آیا فضای 4 ☐

 با بخار پاکسازی شده است؟ بسته. آیا فضای 9 ☐

 دهی شده است، آیا اجازه داده شده است خنک گردد؟. اگر فضا بخار6 ☐

 تهویه

 . بطور کامل تهویه شده است.1  ☐

 . درصورتی که اتمسفر قابل قبول نبوده، بعد از انجام تهویه، تست مجدد انجام گرفته است. 0 ☐

 گيرد.. تهویه مداوم در طی بررسی صورت می5 ☐

 هستند و بعد از وقفه کار.  بستههای مکرر اتمسفر در حاليکه شاغلين در فضای . چک01 ☐
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 جداسازی

 شوند. بارگيری می بستهی در مجاورت فضای های سمّ. آیا محموله00 ☐

 ها جدا شده است.. آیا فضا از سایر سيستم02 ☐

 اند. زده شدها تجهيزات الکتریکی قفل. آی09 ☐

 اند. ها هر جایی که مقدور بوده است مورد استفاده قرار گرفتهیا جدا کننده ها. ایزوله کننده04  ☐

 اند.. هر جا که ضرورت ایجاب نموده است، تجهيزات مکانيکی قفل شده، ایمن و جدا شده09 ☐

 اند. شده . خطوط تحت فشار مسدود و تخليه06  ☐

 /نجاتمراقب

 سيم( قرار دارد. در ارتباط دیداری و شنيداری پيوسته )مثال از طریق بی بستهدر بيرون از فضای  .  فرد مراقب01 ☐

 . ارتباطات مورد توافق برقرار و تست شده است. 00 ☐

 دسترس است.. تجهيزات نجات برای استفاده فوری در دسترس هستند. یک دستگاه تنفسی در 05 ☐

 اند. های اجرایی فرار و تخليه مورد توافق بوده و درک شده. روش21 ☐

 لباس/تجهيزات -ب

 ها و غيره(ها، لباس شيميایی، عينکباشد )چکمه. لباس خاصی مورد نياز می20 ☐

 . تجهيزات خاصی مورد نياز است )مثال یک وسيله نجات، وسيله ارتباطات و ...(22 ☐

 ابزار خاصی مورد نياز است )مثال ضد جرقه باشد، ذاتا ایمن(.  .29 ☐

 ها گيریپ( اندازه

 . ابزارهای سنجش کاليبره شده و گزارش کاليبراسيون تایيد شده است. 24 ☐

 باشد. صالح میدهد، فرد مجاز و ذیهای گاز را انجام میگيری. فردی که اندازه29 ☐

 های گازگيریاندازه

 ورود را ببينيد( پروانه هایهای گاز انجام شده است )برای مقادیر آن گيری.  اندازه26 ☐

  S2Hگاز سمی،  ☐                                                     اکسيژن  ☐

 ره(، بنزن و غيCO ،2Nسایر گازهای سمی: ) ☐                   ( HCگاز قابل انفجار، هيدورکربن ) ☐
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برای ورود کننده مجاز یا نماینده ورود کننده مجاز  بستهای هوای . آیا فرصتی برای رویت نتایج تست دوره21 ☐

 فراهم شده است؟

 گردد؟ در حاليکه کار در حال انجام هست، تست می بسته. آیا اتمسفر هوای 20 ☐

گردد؟ )اگر جواب بلی است، فواصل آن را بيان ای در حين انجام کار پایش می. آیا اتمسفر به طور دوره25 ☐

 نمائيد(. 

 عالئم شناسایی

  "برای ورود ایمن است"اند با عالئم نشان داده شده بسته. آیا فضا )فضاهای( 91

 

                     تاریخ                                                                                                            

 امضاء: 

 رئيس/مسئول تاسيسات/نوبتکاری/محوطه/واحد

 سرپرست انجام کار

 ناظر

 HSEمسئول/کارشناس 
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 گستره انفجار برای گازها و بخارات متداول 7-4

 (UEL%حد انفجار باال % ) ( LEL%حد انفجار پایين% ) عامل

 6/1 4/0 بنزین 

 4 44 (S2Hسولفيد هيدروژن )

 9/1 0/0 زان هگ

 9/5 4/2 پروپان 

 0/1 9/0 بنزن

 1 0/0 زایلن 

 0/1 2/0 تولوئن 

 29 06 آمونياک 

 09 9 متان 
 

 (ACGIH-2014) حدود مجاز تماس برخی از گازها و بخارات 7-5

 TLV-TWA STEL عامل

 ppm9/1 ppm9/2 بنزن

 ------- ppm21 تولوئن

 ppm011 ppm091 زایلن

 ------- ppm21 اتيل بنزن

  ppm0  ppm 9 (S2H)سولفيد هيدروژن 

 ppm29/1 ------ (2SO)دی اکسيد سولفور 

 ------- ppm29 (CO)منوکسيد کربن 

 ppm9111 ppm91111 (2CO)ن بدی اکسيد کر

 خفگی آور ساده ---------- ازت یا نيتروژن 

/نيتریک منوکسيد نيتروژن

 (NO) اکساید
ppm91 ------ 

 ------ ppm2/1 (2NO)ژن دی اکسيد نيترو
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   بستهگزارش روزانه ورود و خروج به فضای   7-6
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 خارج داخل خارج داخل خارج لداخ نام شرکت نام

        

        

        

        

        

        

        

        

 مراجعه نمائيد( پروانه)به نمائيد شود را ليست هر خطری که مواجه هستيد یا در فضا در طی عمليات ورود ایجاد می
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 ه ورود به فضاهای بستهنمونه پروان 7-7
 شماره پروانه کار: نمونه پروانه ورود به فضاهای بسته نام شرکت )اصلی/فرعی( 

 شماره فضای بسته: 

 ه: ..........محل انجام کار:                                 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد شمار
 امه از پروانه شماره: ..... )در صورت نياز(اد

مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت 

 کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

ه دقيق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسيرهای دسترسی و کروکی محدود واحد )محل کار، شماره تجهيز و ....(

 فرار اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 

 

 در صورت نياز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحليل خطرات 

 اسامی وارد شوندگان به فضای بسته: 

 

 نام فرد مراقب/نگهبان:

 

 

 شرح کار: 

 بازرسی از محيط کار

 خير؟ چرا خير بلی شرایط مورد بازرسی

    اند؟آیا تجهيزات از سرویس خارج گردیده و شيرهای مربوطه بسته شده

اند )محتویات و آیا تجهيزات از مواد قابل اشتعال و سمی تخليه شده

 رسوبات ظرف(؟

   

    آیا تجهيزات با بخار آب/آب شسته شده است؟

دود های ارتباطی ورودی و خروجی با صفحات مسدود کننده مسآیا لوله

 شده است؟

   

    آیا تجهيزات کامالً تهویه شده است؟

    های پيرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟آیا فعاليت

آیا وسایل مورد استفاده در فضای بسته از قبيل سيستم روشنایی، تهویه از 

 نوع ضد انفجار فراهم شده است؟

   

فل ایمنی و تابلوی خطر  روی جعبه نصب آیا برق دستگاه قطع شده و  ق

 شده است؟

   

هایی که ممکن است بخار، گاز یا مایع قابل اشتعال و یا آیا کليه نقاط/بخش

 اند؟سمی وارد تجهيزات تعمير، مسدود شده

   

    آیا فرد مراقب برای ورود به فضای بسته در نظر گرفته شده است؟

    باشند؟ی مناسب میها دارای پلکان دسترسآیا حوضچه

بينی آیا امکانات الزم جهت مراقب، امداد و نجات افراد داخل ظرف پيش

 شده است؟

   

های ورودی مایعات و گازهای قابل اشتعال و سمی به آیا کروکی محل

 تجهيز در حال تعمير در دسترس است؟

   

 وسایل حفاظتی مورد نياز

 پایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...(:ه باید مورد استفاده قرار گيرند)نردبان، سهتجهيزات/ابزاراالت مرتبط با ایمنی ک
 

 لباس کار خاص )مخصوص مواد شيميایی موجود در فضای بسته(: □
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 ای                         کاله پارچه □کاله ایمنی                                  □

 گوشی داخل گوشی                       □گوشی هدفونی                           □عينک ایمنی                            □          حفاظ صورت                     □

 (    Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□ماسک شيميایی )فيلتردار(               □

 نشيمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                                 □کمربند کامل بدن )هارنس(          □                کمربند ایمنی              □

    دستکش ویژه               □ دستکش کار                                □

 سایر وسایل )ذکر نمائيد(: .........................................                                          چکمه ایمنی           □کفش ایمنی                                □

 احتياطهای الزم:

 

 

ل کار را به دانم و محکليه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمينان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کامالً ایمن می

 ام.           سرپرست اجرای کار نشان داده

 نام و امضاء رئيس/مسئول تاسيسات/نوبتکاری/محوطه/واحد:

 اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتياطی برقرار شده است.کليه خطرات محيط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده

 انجام کار  نام و امضاء سرپرست

 شرایط محيط کار ایمن بوده و اقدامات احتياطی برقرار شده است. 

 نام و امضاء ناظر

 کليه اقدامات ایمنی )نظير تست گاز( و احتياطی برای کار ایمن انجام شده است 

 HSEنام و امضاء مسئول/کارشناس 

 تکميل کار

 انداند در وضعيت ایمن و با نظم و ترتيب کارگاهی قرار داده شدهسایت و هر گونه تجهيزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان رسيد  □بحالت تعليق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکميل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 روانه دیگری ادامه خواهد یافت                        و با پ

 نام و امضاء رئيس تاسيسات/مسئول محوطه/رئيس نوبتکاری/محوطه

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                  2. صادر کننده )رئيس/مسئول تاسيسات، محوطه، نوبتکاری(       0   

 کار و حصول اطمينان از تحویل نسخ به مسئولين مربوطه، مجاز خواهد بود. شروع به کار پس از تکميل و امضاء پروانه
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