
٢٤
 دستورالعملهاي ايمني 

 اي  و بهداشت حرفه
 در كارهاي راهسازي





 ٦١١ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  كليات١-٢٤ 

اين فصل شامل حداقل مقررات و ضوابطي است كه رعايت آنها موجب مي گردد تا با استفاده از                       
تهيه مواد   وسايل و تجهيزات ايمني و حفاظتي مناسب، فراهم كردن تسهيالت مورد نياز براي سكونت،               

شاميدني سالم، وسايل و سرويسهاي بهداشتي، انتخاب وظايف شغلي متناسب با تواناييهاي              غذايي، آب آ  
جسمي و رواني كارگران و آموزش آنان در مورد خطرات ناشي از كار و روشهاي پيشگيري و حفاظت در                    

 پيمان،  آور محيط كار و نهايتاً بهره گيري از روشهاي صحيح و ايمن براي اجراي عمليات              برابر عوامل زيان  
 .ايمني و سالمتي كاركنان شاغل در كارهاي راهسازي تأمين شود

  هدف و دامنه كاربرد٢-٢٤ 

 تركيبي از علوم پزشكي و مهندسي است كه مسايل مربوط به ايمني،                ٢ و بهداشت حرفه اي   ١ايمني
 .بهداشت و درمان كاركنان را براي دستيابي به اهداف زير بررسي مي كند

 ١-٢-٢٤ 

 . سطح سالمت جسمي، رواني و اجتماعي كاركنان و كارگراني و ارتقاتأمين، حفظ

 ٢-٢-٢٤ 

 .پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از كار

 ٣-٢-٢٤ 

 انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغلي كه از هر نظر توانايي انجام آن را داشته باشد و به                         
 .ا كارعبارت ديگر ايجاد سازگاري كار با انسان، و يا انسان ب

                                                                                                           
1. Safety 
2. Occupational Health 



 مشخصات فني عمومي راه  ٦١٢

  عوامل زيان آور محيط كار و علل وقوع حوادث ناشي از كار٣-٢٤ 

  عوامل زيان آور محيط كار١-٣-٢٤ 

. ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار يكي از برنامه هاي اصلي ايمني و بهداشت حرفه اي است                
 :اين عوامل عبارتند از

١-١-٣-٢٤ 

  .… رما، فشار، پرتوها وعوامل فيزيكي شامل صدا، ارتعاش، گرما، س

٢-١-٣-٢٤ 

كردن قير، غبار    عوامل شيميايي زيان آور مانند گازها، بخارات، دود ناشي از تهيه آسفالت و گرم                 
 .سنگها و سنگهاي سيليسي حاصل از شكستن ماسه

٣-١-٣-٢٤ 

 .شناختي مانند ويروسها، باكتريها و قارچها عوامل زيست

٤-١-٣-٢٤ 

عيت نامطلوب بدني در هنگام كار، وارد شدن فشار بيش از حد روي اندامي               مانند وض  ١انساني عوامل
  .… خاص و

  علل وقوع حوادث ناشي از كار٢-٣-٢٤ 

علل وقوع حوادث ناشي از كار كه طي آن احتمال آسيب به افراد، خسارت به تجهيزات و محيط،                      
 :ه عبارتند ازوجود مي آورد، به طور عمده اتالف مواد و ضعف در عملكرد مطلوب را ب
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١-٢-٣-٢٤ 

مجاز، استفاده نكردن از وسايل حفاظت فردي،          مانند كار با ماشين در سرعت غير         ١اعمال ناايمن 
 .كار، و شوخيهاي نابجا در حين كار سرويس ماشين آالت در حال

٢-٢-٣-٢٤ 

 يا علل فيزيكي مربوط به ماشين، مواد و محيط كار مانند نقص فني ماشين،                       ٢شرايط ناايمن 

 .انبار كردن و نگهداري مصالح در محل يا شرايط ناايمن

  مقررات عمومي٤-٢٤ 

 منظور اجراي آيين  نامه ايمني و بهداشت حرفه اي، موارد زير بايد               در قالب مقررات عمومي و به       

 .رعايت شود

  برنامه ايمني و بهداشت حرفه اي١-٤-٢٤ 

اي پيشگيري و كنترل حوادث و بيماريهاي        پيمانكار موظف است قبل از شروع كار برنامه معيني بر           
 :اين برنامه بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد. كار گيرده شغلي تهيه كند و آن را در عمل ب

ارائه تعريف مشخصي از ايمني و بهداشت حرفه اي در حين اجراي پيمان به طوري كه مسئوليت                    :الف
اركنان بپذيرد و تمهيدات الزم را براي جذب          خود را در برابر تعهدات قانوني و تأمين سالمتي ك           

نيروي متخصص در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي، تهيه وسايل و تجهيزات حفاظتي مورد نياز و                 
 .نظر بگيرد ارائه تسهيالت رفاهي در

 .آموزش كاركنان متناسب با شرايط كار و خطراتي كه با آن روبرو هستند :ب

دار در مراحل مختلف اجراي پيمان براي          تمر توسط افراد صالحيت    انجام بازديدهاي منظم و مس      :پ
 .اطمينان از رعايت اصول و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي
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برنامه ريزي براي ثبت، پردازش، تحليل، گزارش و بايگاني حوادثي كه در حين اجراي پيمان اتفاق                 :ت
 .مي افتد

 .با دستورالعمل كارخانه سازندهكاربرد ايمن دستگاهها و ماشين آالت برابر  :ث

 .تطبيق شرايط كار با قوانين، آيين نامه ها و استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه اي :ج

  حمايت مديريت٢-٤-٢٤ 

كليد يك برنامه مؤثر پيشگيري و حفاظت در برابر حوادث و بيماريهاي شغلي حمايت مديريت براي                  
عمالً موجب مي شود تا تمامي كاركنان نسبت به رعايت           ساماندهي و تداوم تالشهاي ايمني است كه          

ساماندهي برنامه هاي ايمني، اصالح    . اصول و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي احساس مسئوليت نمايند         
روشهاي كار و تدارك وسايل و تجهيزات ايمني گرچه هزينه هايي را به پيمانكار تحميل مي كند ولي بايد                  

مي تواند زمانهاي توقف كار و     » فعاليت ايمن «. اي حوادث نيز قابل توجه هستند     نظر داشت كه پيامده    در
هزينه ساخت را كاهش دهد، رضايت شغلي كاركنان را فراهم كند و در بهره وري و كيفيت كار تأثير مثبت 

 .داشته باشد

  شرايط انجام كار٣-٤-٢٤ 

به عبارت ديگر    . اركنان باشد انجام كارهاي راهسازي نبايد مستلزم پذيرش ريسك باال براي ك              
 پيمانكار نبايد وظايفي را به كاركنان محول كند كه توانايي انجام آن را نداشته باشند يا كار در شرايط                       

نحوي كه سالمتي كاركنان به طور جدي به خطر         ه  بهداشتي انجام گيرد ب    ايمن، مخاطره آميز و غير    غير
 و استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه اي بايد مالك عمل             در اين مورد قوانين، آيين نامه ها        . بيفتد

 .قرار گيرد

  آموزش كاركنان٤-٤-٢٤ 

ناايمن،  پيمانكار موظف است نسبت به آموزش كاركنان خود در مورد شناسايي و پيشگيري از شرايط               
برابر هر نوع   انجام فعاليتهاي ايمن و كاربرد استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه اي اقدام نمايد تا در                  

كاركنان بايد با نحوة استفاده از وسايل حفاظت فردي در           . حادثه و بيماري بتوانند از خود محافظت كنند        
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پيمانكار موظف است براي كساني كه در جريان كار با          . مقابل خطرات احتمالي آشنايي كافي داشته باشند      
جايي اشياء سنگين و موارد مشابه در ارتباط        ه ب و بخارات سمي، جا    مواد قابل اشتعال و قابل انفجار، گازها      
 .نظر بگيرد هستند برنامه هاي آموزشي ويژه اي را در

 ١ بازرسي٥-٤-٢٤ 

پيمانكار بايد افرادي را كه با اصول و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي آشنا هستند در اختيار داشته                   
جايي و كار با مواد و مصالح،        ه ب ، نحوة جا  باشد تا هر روز به طور منظم و مستمر از محل اجراي عمليات              

فعاليت كاركنان، عملكرد دستگاهها و ماشين آالت، نحوه استقرار تجهيزات ايمني و عالئم هشدار دهنده                
ثر ؤبازديد كنند و گزارش كاملي از مشاهدات خود را براي بررسي خطرات احتمالي و يافتن روشهاي م                    

 .براي بهبود وضعيت ايمني ارائه دهند

  ثبت حوادث٦-٤-٢٤ 

اطالعات پيمانكار موظف است تمهيدات الزم را براي ثبت، پردازش، تحليل، گزارش و بايگاني                    
نظر بگيرد تا از يك طرف جوابگوي نيازمنديهاي مراجع           مربوط به حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در         

ورد نياز براي بررسي و      هاي م  صالح بوده و به تعهدات قانوني خود عمل كند و از طرف ديگر داده                 ذي
 وقوع حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و جلوگيري از تكرار دوباره آنها                تحليل علل و عوامل مؤثر در        

 .در اختيار داشته باشد

  مقررات و استانداردها٧-٤-٢٤ 

پيمانكار موظف به رعايت مقررات و استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه اي به عنوان يك الزام                    
قانوني و شرايط پيماني است، ضمن آنكه بايد پيمانكاران جزء را كه به نحوي در ارتباط با پيمان هستند از 

در اين مورد پيمانكار بايد دستورالعملهاي قانون كار جمهوري اسالمي ايران،                 . اين امر مطلع كند     
هاي كميته فني بهداشت     آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعي و استاندارد               
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 حرفه اي وزارت بهداشت و درمان را در تمامي مراحل اجراي پيمان در اختيار داشته باشد و آنها را به مورد                   
 .اجرا بگذارد

  وظايف دستگاه نظارت٨-٤-٢٤ 

دستگاه نظارت بايد اطمينان پيدا كند كه برنامه هاي پيمانكار براي دستيابي به ايمني مطلوب و                     
همچنين روشهاي  . يين نامه ها و استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه اي، كارايي الزم را دارند           منطبق با آ  

خوبي رعايت مي كنند پيش بيني نمايد تا ه مناسبي براي تشويق پيمانكاراني كه اصول و مقررات ايمني را ب
ثري براي برخورد   ؤ هاي م دستگاه نظارت بايد شيوه   . آنها اشتياق بيشتري براي تداوم اين كار داشته باشند        

صورت شفاهي پيمانكار يا نماينده     ه  نظر بگيرد، بدين ترتيب كه در مرحله اول ب          با پيمانكاران خطاكار در   
صورت مكتوب به   ه  در مرحله بعد اين موارد را ب      . او را در جريان اعمال ناايمن و شرايط ناايمن قرار دهد           

كرات شفاهي و كتبي توجه نكند و به تعهدات پيماني خود             پيمانكار اطالع دهد و هرگاه پيمانكار به تذ        
عمل نكند دستگاه نظارت بايد تا رفع نواقص و بهبود وضعيت ايمني، اجراي پيمان را با موافقت كارفرما                    

 .متوقف كند

 تسهيالت و خدمات بهداشتي و رفاهي ٥-٢٤ 

  كليات١-٥-٢٤ 

مانند آب، برق، وسايل ارتباطي و خدمات        كارهاي راهسازي در بيشتر موارد دور از امكانات شهري            
پيمانكار بايد اطمينان پيدا كند كه نيازهاي اوليه كاركنان يعني               .  درماني انجام مي گيرد    -بهداشتي  

در اين مورد قبل از شروع عمليات اجرايي بايد            . خوراك، مسكن و بهداشت آنها برآورده شده است          
 .عمل آيده هاي الزم ب تداركات و پيش بيني

  آب آشاميدني٢-٥-٢٤ 

پيمانكار موظف است آب آشاميدني سالم و گوارا را به مقدار كافي در مخازن سرپوشيده كه طبق                      
نمك با غلظت    همچنين آب . اصول بهداشتي ساخته و نگهداري مي شوند در اختيار كاركنان قرار دهد             



 ٦١٧ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

 در گرماي زياد كار مي كنند      مناسب يا قرص نمك طعام به مقدار كافي براي كارگراني كه به طور مداوم              
بار مصرف نيز بايد در      استفاده از ليوان عمومي براي آشاميدن مجاز نيست و ليوانهاي يك            . فراهم كند 

ه ب. شرايط بهداشتي نگهداري شوند و ظرف مناسبي در محل براي دور ريختن آنها در نظر گرفته شود                   
اري شوند كه آنها را براي آشاميدن، شستشوي        گذ نحوي عالمت ه  قابل شرب بايد ب    عالوه مخازن آب غير   

 .ظروف و آشپزي مورد استفاده قرار ندهند

  سرويسهاي بهداشتي٣-٥-٢٤ 

 نفر كارگر يك توالت بهداشتي و براي تعداد         ٢٥پيمانكار موظف است براي يكصد كارگر به ازاي هر          
شستشو و گندزدايي   . يه كند  نفر اضافي يك توالت بهداشتي اضافي ته       ٣٥بيش از يكصد نفر به ازاي هر        

كه فضوالت حاصله ممكن است موجب بروز بيماري شوند بايد با             در صورتي . مرتب توالتها الزامي است   
عمليات شيميايي يا فيزيكي در حوضچه هاي مخصوص تصفيه شوند به طوري كه سالمتي كاركنان و                  

ي كه كارگران با رنگ، قير،        همچنين در محلهاي  . مردم به خطر نيفتد و محيط زيست تخريب نگردد           
 روغن، گرد و غبار و ساير مواد شيميايي در ارتباط هستند يا در شرايطي كار مي كنند كه با وجود                           
آالينده هاي محيطي سالمتي آنها به خطر مي افتد بايد به تعداد كافي دوش آب سرد و گرم با رعايت                       

 .اصول بهداشتي فراهم شود

  برنامه غذايي٤-٥-٢٤ 

حسب مورد، پيمانكار موظف است يك تا سه وعده          توجه به ساعات كار و بر      اي راهسازي با  در كاره 
برنامه غذايي بايد داراي ويژگيهاي زير       . براي كاركنان فراهم كند    ) صبحانه، نهار، شام  (غذاي مناسب   

 :باشد

ي كه كاركنان نحوه ارزش ريالي، كميت، كيفيت، فرهنگ محلي و تنوع غذا مورد توجه قرار گيرند ب :الف
 .با رغبت غذا را صرف كنند و حداقل انرژي مورد نياز آنها تأمين شود

به منظور پيشگيري از بروز مسموميت، ظروف غذا در يك محل تميز و بهداشتي نگهداري شوند و                   :ب
 .از مصرف مواد غذايي مانده و تاريخ گذشته خودداري شود
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 شود و تا حد امكان در برنامه روزانه از ميوه و                زمان معين و كافي براي صرف غذا پيش بيني           :پ
 .سبزيجات استفاده گردد

  محل خواب و استراحت٥-٥-٢٤ 

توجه به فصل، محل و مدت كار بايد خوابگاه مناسبي با وسايل مورد نياز                  در كارهاي راهسازي با   
 ةكافوي وسيل براي اقامت كاركنان ايجاد شود و همچنين در صورت دوري محل اجراي عمليات و عدم ت                

  مناسبي در اختيار آنها      ة نقلي ة عمومي پيمانكار موظف است براي رفت و برگشت كاركنان وسيل              ةنقلي

 .قرار دهد

  وسايل حفاظت فردي٦-٢٤ 

  كليات١-٦-٢٤ 

وسايل حفاظت فردي شامل كاله ايمني، عينك حفاظتي، حفاظ صورت، گوشي حفاظتي، حفاظ                   
كار، جليقه نجات و ساير وسايل، تجهيزاتي هستند          مني، لباس دستگاه تنفسي، دستكش ايمني، كفش اي     

توجه به   كه مي توانند كاركنان را در برابر عوامل بيماري زا و خطرات محيطي معمول يا قابل پيش بيني با                
 :رعايت موارد زير محافظت كنند

در . رد تأييد باشند  وسايل فوق بايد از نظر طرح، اندازه، رنگ، مقاومت، كيفيت و ساير مشخصات مو              :الف
سسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران، سازمان بين المللي          ؤاين زمينه به ترتيب آيين نامه هاي م      

معتبر ) DIN(و آلمان   ) BS(، انگليس   )ANSI(  ،)ASTM(و استانداردهاي آمريكا    ) ISO(استاندارد  
از وسايل حفاظت فردي به     هستند ضمن آنكه نظر وزارت كار و امور اجتماعي در رابطه با هريك                

 .عنوان معيار بايد مورد پذيرش قرار گيرد

پيمانكار موظف است وسايل فوق را متناسب با نوع كار، وظايف شغلي كاركنان و خطرات كار تهيه                   :ب
 .كند و با يك برنامه زماني معين آنها را در اختيار كاركنان قرار دهد



 ٦١٩ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

يل حفاظت فردي و نحوة كاربرد آنها آموزش الزم را به             پيمانكار بايد براي تفهيم سودمندي وسا       :پ
كاركنان بدهد و با نظارت مستمر اطمينان پيدا كند كه تمامي افراد در صورت نياز از اين وسايل                     

كاركنان نيز موظف هستند از وسايل حفاظت       . برابر با دستورالعمل كارخانه سازنده استفاده مي كنند      
ور پيمانكار و در صورت مواجهه با عوامل بيماري زا و خطرات            فردي مناسب و سالم بر حسب دست       

 .محيطي استفاده كنند

ه سرعت تعمير يا تعويض شوند، وسيله حفاظتي كه دوباره ب             وسايل و تجهيزات معيوب بايد به       :ت
عفوني شود و در صورت نياز قسمتهايي        وسيله فرد ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد بايد ابتدا ضد         

ضروري براي   وسايل فوق بايد راحت باشند و در حين كار مزاحمت غير              .  تعويض شوند  از آن 
 .كاركنان ايجاد نكنند

  حفاظت سر٢-٦-٢٤ 

اثر افتادن يا پرتاب شدن اشيا و مصالح يا برخورد           در هر فعاليتي كه احتمال مجروح شدن سر افراد بر         
 اغ يا تماس با قطعات داغ و خطر             اثر ريزش مواد و مصالح د         با ماشين آالت، خطر سوختگي بر      

شوك الكتريكي به دليل نزديكي و تماس با وسايل و تجهيزات الكتريكي وجود دارد، تمامي كاركنان بايد                 
همچنين كاركناني كه به طور مداوم در فضاي باز و در برابر تابش              . مجهز به كاله ايمني استاندارد باشند     

 .ايد به كاله حصيري يا كاله لبه دار مناسب ديگر مجهز شوندمستقيم پرتوهاي خورشيدي كار مي كنند ب

  حفاظت چشم و صورت٣-٦-٢٤ 

انجام كار در شرايطي كه همراه با انتشار گرد و غبار، دود ناشي از قير و تهيه آسفالت، گازها، بخارات                     
جهه با گرما يا    سمي و ساير آالينده ها، پرتاب ذرات، پاشيدن اسيد، روغن داغ و ساير مواد خطرناك، موا                

مانند تابش پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز در عمليات جوشكاري (سرماي بيش از حد و تابش پرتو 
پارگي و ساير جراحتها و       باشد و باعث كوفتگي، سوزش، سوختگي، نفوذ اشياء ريز، ايجاد           ) و برشكاري 

عينكهاي حفاظتي، و حفاظ صورت     آسيبها به چشم و صورت گردد، كليه كاركنان بايد بر حسب نياز به                
 .مناسب و استاندارد مجهز شوند



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٢٠

  حفاظت سيستم شنوايي٤-٦-٢٤ 

ثر واقع نشود و احتمال افت      ؤهرگاه تدابير پيشگيرانه و حفاظتي براي كاهش تراز صدا به حد مجاز م             
 د، شنوايي و ساير عوارض و بيماريهاي ناشي از تماس مداوم با صداي بيش از حد وجود داشته باش                        

پيمانكار در هيچ شرايطي نبايد از      . بر حسب نياز كليه كاركنان بايد مجهز به گوشي حفاظتي مناسب باشند           
عادي و آگاهي از نقص دستگاهها و ماشين آالت           سيستم شنوايي كاركنان براي تشخيص صداي غير        

 .كه سالمتي آنها به خطر بيفتد استفاده كند به طوري

  حفاظت سيستم تنفسي٥-٦-٢٤ 

در شرايط اضطراري يا هنگامي كه كنترلهاي مهندسي و مديريتي براي پيشگيري از بروز ناراحتيهاي               
زا كافي   تنفسي در اثر مواجهه كاركنان با گرد و غبار، گازها، بخارات و ساير عوامل زيان آور و بيماري                     

زايي آن و     خطر، بيماري  توجه به نوع كار، نوع آالينده، ميزان         بر ضرورت و با     نباشد كليه كاركنان بنا    
 .فضاي كار بايد به وسايل و تجهيزات حفاظت تنفسي مناسب مجهز شوند

  حفاظت دست و بازو٦-٦-٢٤ 

در هر نوع عمليات يا كار با وسايل و تجهيزاتي كه ممكن است دست و بازو مجروح شود يا به طور                       
د به دستكش و بازوبند حفاظتي        مداوم با مواد شيميايي خطرناك در تماس باشد، تمامي كاركنان باي              

 :شرح زير مجهز شونده مناسب ب

كاركناني كه مواد و مصالح داغ مانند قير و آسفالت حمل مي كنند بايد از دستكشهاي حفاظتي                      :الف
 .مقاوم در برابر حرارت استفاده كنند

ر برابر پارگي و     كاركناني كه با اشياء نوك تيز و برنده كار مي كنند بايد از دستكشهاي مقاوم د                    :ب
 .شدگي استفاده كنند سوراخ

 كاركناني كه با برق سروكار دارند بايد از دستكشهاي عايق با مشخصات استاندارد استفاده كنند                    :پ

 .به طوري كه مقاومت الكتريكي آنها متناسب با حداكثر ولتاژ اسمي دستگاه باشد



 ٦٢١ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  دارند بايد از دستكشهاي حفاظتي مقاوم         كار و كاركناني كه با روغن و ساير مواد شيميايي سر            :ت

 .در برابر اين مواد استفاده كنند

راننده هاي ماشينهاي راهسازي مانند لودر و بلدوزر براي جلوگيري از بروز ناراحتيهاي پوستي بايد از                :ث
 .دستكشهاي مناسب استفاده كنند

  حفاظت پا٧-٦-٢٤ 

رفتن بر روي سطح گرم مانند آسفالت گرم در عمليات هر نوع عمليات يا كار با ماشين كه مستلزم راه      
 پخش آسفالت است، يا احتمال سقوط اشيا، قطعات و مصالح يا ريزش مواد داغ يا خورنده بر روي پا                        

هموار و گل آلود باشد و همچنين هرگاه         وجود داشته باشد يا مستلزم راه رفتن بر روي سطوح لغزنده، نا             
زدن و حمله    سيار گرم يا بسيار سرد صورت گيرد، يا خطر گزيدگي، نيش           اجراي پيمان در آب و هواي ب       

حشرات و حيوانات وجود داشته باشد تمامي كاركنان بر حسب مورد بايد به گتر، كفش و چكمه حفاظتي                   
كاركناني كه با وسايل و تجهيزات برقي در ارتباط هستند نبايد از كفشهاي پنجه                 . مناسب مجهز شوند  

سوزي را افزايش مي دهد كفش      در مكانهايي كه توليد جرقه خطر انفجار يا آتش         .  كنند فوالدي استفاده 
 .ايمني نبايد داراي ميخ فلزي باشد

  لباس كار٨-٦-٢٤ 

معرض پرتاب اشياء ريز و براده هاي داغ، استنشاق گرد و             ا در يكاركناني كه در حين اجراي پيمان        
 يا بخارات آن و تماس با مواد و مصالح گرم مي باشند يا در              غبار و ساير ذرات معلق در هوا، پاشيدن اسيد        

محيط خيلي گرم و يا خيلي سرد كار مي كنند، يا با گازوئيل، روغن، گريس و همچنين رنگ و ساير مواد                     
كيفيت، . شيميايي سروكار دارند بايد به وسايل حفاظت فردي از جمله لباس كار مناسب مجهز شوند                   

ه لباس كار بايد متناسب با شرايط محيطي، خطرات كار و اندازه كاركنان باشد               جنس، رنگ، طرح و انداز    
. كه در آن احساس راحتي كنند و پوشيدن لباس كار خطر اضافي براي آنها به وجود نياورد                     نحويه  ب

كار دارند نبايد شل و آويزان       و كار سرويسكار و ساير كاركناني كه با قسمتهاي متحرك ماشين سر           لباس
 همچنين پيمانكار موظف است براي پرچمدار و        . و هيچ قسمت از لباس مانند كمربند نبايد آزاد باشد          باشد



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٢٢

ساير كاركناني كه در عمليات اجرايي راهها و كنترل ترافيك فعاليت مي كنند لباسي تهيه كند كه از                       
 .شدقابليت ديد بااليي برخوردار باشد به طوري كه از راه دور به خوبي قابل تشخيص با

 ١ كمربند ايمني و طناب نجات٩-٦-٢٤ 

در هر نوع فعاليتي كه خطر سقوط كاركنان از بلندي وجود داشته باشد و ارتفاع محل استقرار افراد از                    
 متر است پيمانكار بايد كمربند ايمني و طناب نجات مناسب را در اختيار كاركنان                 ٣سطح زمين بيش از     

م آنها بايد مقاومت الزم براي تحمل وزن كاركنان را يو تمامي ضماكمربند ايمني، طناب نجات . قرار دهد
 اين وسايل و ضمايم آنها      ،قبل از شروع كار   . در هر وضعيتي داشته و مطابق با استانداردهاي معتبر باشند         

 دقت بازديد شوند و در صورت وجود هر نوع نقص مانند زدگي، پارگي يا پوسيدگي تحت                        ه  بايد ب 

 . استفاده قرار نگيرندهيچ شرايطي مورد

 ٢ تورهاي ايمني١٠-٦-٢٤ 

 متر از سطح زمين، آب يا هر تراز و         ٨در هر نوع عملياتي كه مستلزم فعاليت كاركنان در ارتفاع باالي            
سطح ديگر باشد و استفاده از نردبان، داربست، نرده هاي حفاظتي، طناب و كمربندهاي ايمني امكانپذير                 

 ٣تورهاي ايمني بايد تا .  سانتيمتر استفاده كرد١٥ * ١٥ با روزنه هايي به ابعاد نيست بايد از تورهاي ايمني
در . متر دور از لبة سطح كار امتداد داشته باشند و تا حد امكان با فاصله كم در زير سطح كار نصب شوند                      

انكار بايد  پيم.  متر باشد  ٨عين حال اختالف ارتفاع محل نصب تورهاي ايمني و سطح كار نبايد بيشتر از                
دقت بازرسي  ه  قبل از شروع كار تورهاي ايمني را از نظر نصب صحيح، پارگي، پوسيدگي و موارد ديگر ب                 

لحاظ تحمل وزن افراد هنگام سقوط در شرايط مختلف مورد آزمايش قرار دهد             ه  نموده و مقاومت آنها را ب     
 . صادر كنديي تورهاي ايمني دستور اجراي عمليات رااو بعد از اطمينان از كار

                                                                                                           
1. Safety Belt and Lift Line 
2. Sefety Nets 



 ٦٢٣ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  حفاظت در برابر غرق شدن١١-٦-٢٤ 

 هر نوع فعاليتي كه در باال يا نزديك آب انجام شود و خطر غرق شدن كاركنان وجود داشته باشد،                      

بر حسب ضرورت تمامي كاركنان بايد مجهز به جليقه نجات مناسب باشند و يك قايق نجات همواره در                   
 .محل و در دسترس قرار داشته باشد

 ١مكهاي اوليه ك٧-٢٤ 

قبل از شروع كارهاي راهسازي پيمانكار موظف است عالوه بر تمهيدات الزم براي پيشگيري از وقوع 
حوادث در حين انجام كار برنامه مشخصي براي مقابله با شرايط اضطراري و نجات مصدومين حادثه                     

 .تنظيم نموده و وسايل و تجهيزات مورد نياز را تهيه كند

محل كار بيمارستان، اورژانس يا درمانگاه محلي براي رسيدگي به مصدومين حادثه            هرگاه در نزديكي    
 تجربه را كه دورة      دار و با    و بيماران وجود نداشته باشد، پيمانكار موظف است يك فرد صالحيت                

همچنين براي تعدادي از    . كمكهاي اوليه را طي كرده است به عنوان مسئول كمكهاي اوليه تعيين كند              
 مجرب و قابل اعتماد كه توانايي جسمي الزم را دارند دوره عملي و نظري كمكهاي اوليه را                      كاركنان

 .ار نمايدزبرگ

وسايل كمكهاي اوليه بايد در بسته بنديهاي مناسب به طور ايمن و بهداشتي درون جعبه مخصوص در   
رطوبت و جريان باد    محل كار نگهداري شوند به نحوي كه تغيير شرايط آب و هوايي نظير درجه حرارت،                

پيمانكار موظف است به تعداد كافي جعبه كمكهاي         . هنگام آنها نشود   باعث كاهش كيفيت و فساد زود      
سهولت به  ه  اوليه در محل كار و در موقعيت مناسب نصب نمايد تا همه كاركنان در صورت نياز بتوانند ب                  

 .آنها دسترسي پيدا كنند

توجه به شرايط محيطي و       كارشناس بهداشت حرفه اي و با     محتويات جعبه كمكهاي اوليه با مشورت     
. زدگي، مسموميت، سوختگي، بريدگي و موارد ديگر تعيين مي شود             زدگي، مار  خطرات كار مانند گرما    

دار براي اطمينان از جايگزيني اقالم       بار توسط فرد صالحيت    محتويات جعبه بايد حداقل هر دو هفته يك       

                                                                                                           
1. First Aids 



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٢٤

 اهنماي كمكهاي اوليه بايد در داخل جعبه و در دسترس تمامي كاركنان                كتاب ر . مصرفي بازديد شود  

 .قرار داشته باشد

هاي الزم را براي انتقال سريع و به موقع مصدوم يا بيمار به يك                   بيني پيمانكار موظف است پيش    
ورژانس شماره تلفنهاي تعدادي از پزشكان محلي و بيمارستانها و مراكز ا          . پزشك يا بيمارستان انجام دهد    

 .نزديك محل كار بايد همواره در كارگاههاي راهسازي در دسترس باشد

بر ضرورت دور    در عملياتي مانند نقشه برداري يا كار با ماشينهاي راهسازي كه برخي اوقات افراد بنا              
از محل تجمع كاركنان و امكانات كارگاهي كار مي كنند و به خدمات شهري و محلي دسترسي ندارند،                    

ار موظف است وسايل و تجهيزات كمكهاي اوليه مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد و اطمينان                     پيمانك
 .پيدا كند كه حداقل يكي از افراد گروه آموزش كافي در مورد كمكهاي اوليه ديده است

 زاي محيط كار و بهداشت حرفه اي رسان و بيماري  عوامل آسيب٨-٢٤ 

  صدا١-٨-٢٤ 

ويژه افت شنوايي كاركنان را     ه   ناراحتيهاي جسمي و رواني ب     ،بيش از حد مجاز   تماس مداوم با صداي     
  از مقادير جدولهاي    ٢ و صداي ضربه اي   ١هرگاه تراز فشار صوت و همچنين صداي كوبه اي       . به همراه دارد  

 .كار گرفته شوده آور صدا بايد ب  فراتر رود، تدابير حفاظتي مناسب براي كاهش اثرات زيان٢-٢٤ و ١-٢٤

تر از حدود تماس مجاز بايد روشهاي كنترل مهندسي مانند كنترل             براي كاهش تراز صوت به پايين     
صدا در منبع يا بكارگيري موانع يا جاذبهاي صدا در مسير انتقال صوت و همچنين روشهاي كنترل                       

هرگاه . ر گيرد مديريتي مانند انتخاب درست كاركنان و كاهش زمان مواجهه افراد با صدا مورد استفاده قرا              
ثر نباشند پيمانكار موظف است گوشيهاي حفاظتي مناسب در اختيار             ؤروشهاي فوق به اندازه كافي م       

سنجي براي راننده    خصوص آزمايش شنوايي  ه  عالوه برنامه معاينات پزشكي، ب     ه  ب. كاركنان قرار دهد  

                                                                                                           
1. Impulsive Noise 
2. Impact Noise 



 ٦٢٥ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

م با صدا دچار افت      شكن و كاركنان ديگري كه ممكن است در اثر تماس مداو               بولدوزر، كارگر سنگ  
 .نظر بگيرد در شنوايي شوند،

  مقادير قابل قبول حداكثر تماس شغلي با صدا١-٢٤جدول 

 تراز فشار صوت بر حسب دسيبل ساعت بر حسب روز در حفاظتي گوشي بدون تماس مدت طول
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 واحد اندازه گيري صدا 
 .كاري مجاز در نظر گرفته شود حداكثر اضافه 

 دسيبل بيشتر است،    ١١٥در مواردي كه تراز فشار صوت از        ) بدون گوشي حفاظتي   صوت مداوم و متناوب   (تماس صوتي    
 .مجاز نمي باشد

 

 اي ضربه اي يا كوبه ايتماس شغلي با صد  حد٢-٢٤جدول 

 تراز فشار صوت بر حسب دسيبل تعداد مجاز صداي ضربه اي يا صداي كوبه اي در روز
١٤٠ ١٠٠ 

١٣٠ ١٠٠٠ 

١٢٠ ١٠٠٠٠ 

 . دسيبل تجاوز كند١٤٠تراز فشار صوتي نبايد از  
 



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٢٦

 غبار و  گازها، بخارات، دود و گرد٢-٨-٢٤ 

 آور شيميايي قرار دارند با      در معرض عوامل زيان   كاركناني كه بر حسب نوع كار و شرايط محيطي            
توجه به نوع آالينده، نحوه انتشار، راه ورود و ميزان تماس ممكن است دچار عوارض و بيماريهاي حاد و                    

هرگاه ميزان مواجهه شغلي كاركنان با گازها،        . مدت كاهش يابد   مزمن شوند و تواناييهاي آنها در دراز       
 بيش از حد مجاز باشد پيمانكار موظف است با استفاده از كنترلهاي مهندسي               بخارات، دود و گرد و غبار     

مانند تعمير دستگاهها و ماشين آالت معيوب يا نصب سيستمهاي تهويه مناسب و كنترلهاي مديريتي مانند 
كاهش زمان مواجهه كاركنان با آالينده هاي محيطي، نظارت دقيق بر فعاليتهاي كاركنان براي اطمينان                

جايي و كار با مواد شيميايي خطرناك، سالمتي كاركنان را در حين              ه ب  رعايت اصول ايمني در حين جا       از
در صورتي كه تدابير فوق كافي نباشد بايد بر حسب مورد،              . اجراي مراحل مختلف پيمان تأمين نمايد      

. كنان قرار دهد  لباس كار، دستكش ايمني، ماسك تنفسي و ساير وسايل حفاظتي مناسب را در اختيار كار               
در مورد حدود تماس مجاز عوامل شيميايي زيان آور استانداردهاي كميته فني بهداشت حرفه اي كشور                  

پيمانكار موظف است براي انجام معاينات پزشكي از كاركناني كه به طور مداوم در                   . معتبر مي باشند 
ردن قير، دود و دمه جوشكاري، معرض گرد و غبار حاوي ذرات سيليس، ذرات آزبست، دود ناشي از گرم ك

نظر بگيرد و كليه هزينه هاي      بخارات اسيد و ساير عوامل زيان آور شيميايي قرار دارند تمهيدات الزم را در            
 .آن را بپردازد

 يونساز  پرتوهاي يونساز و غير٣-٨-٢٤ 

 ونساز و   و ماده انتشار مي يابند و به دو گروه اصلي ي              پرتوها شكلي از انرژي هستند كه در خأل          

 .يونساز تقسيم مي شوند غير

 مخرب  هرگاه در كارهاي راهسازي از پرتوهاي يونساز مانند پرتو گاما براي آزمونهاي غير                      

يونساز به عنوان محصول فرعي در كارهاي         استفاده شود مانند عمليات ساخت پلهاي فلزي يا پرتو غير          
رايند جوشكاري به روش قوس الكتريكي، يا          اجرايي توليد شود نظير توليد پرتو ماوراي بنفش در ف             

طور مداوم در فضاي روباز و در مقابل نور مستقيم خورشيد فعاليت كنند و در معرض پرتوهاي               ه  كاركنان ب 
ماوراي بنفش و مادون قرمز خورشيدي قرار گيرند، پيمانكار موظف است تدابير حفاظتي مناسب و                      



 ٦٢٧ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

تر از حد مجاز كاهش      نان با پرتو در حين اجراي كار به پايين        كار گيرد تا ميزان تماس كارك     ه  ضروري را ب  
در اين مورد   . مدت آثار نامطلوبي بر روي سالمتي آنها نداشته باشد         مدت و دراز   يابد به طوري كه در كوتاه     

 .استانداردهاي كميته فني بهداشت حرفه اي كشور معتبر مي باشند

راهسازي ضروري باشد، اين كار بايد توسط كساني          هرگاه استفاده از پرتوهاي يونساز در كارهاي          
كار با پرتو تا حد امكان بايد در         . انجام گيرد كه فعاليت آنها مورد تأييد سازمان انرژي اتمي كشور باشد             

كاركناني كه در حين اجراي     . روزهاي تعطيل و اوقاتي كه افراد كمتري در محل حضور دارند انجام گيرد             
يونساز هستند بايد بر حسب مورد به وسايل حفاظت فردي              يونساز يا غير  پيمان در معرض پرتوهاي      

پيمانكار قبل از شروع كار در چنين شرايطي بايد اطمينان حاصل كند كه تمامي                 . مناسب مجهز شوند  
 .اصول و مقررات حفاظتي در اين موردها رعايت مي شود

 ١ تنش گرمايي٤-٨-٢٤ 

جايي و پخش مواد و مصالح گرم، انجام كارهايي         ه ب الت، جا تابش آفتاب، گرماي دستگاهها و ماشين آ     
كه مستلزم شعله و حرارت است و فعاليت بدني مداوم در كارهاي عمراني تعادل گرمايي بدن را مختل                     

 شوك حرارتي، خستگي، گرفتگي عضالت، ناراحتيهاي پوستي و گرمازدگي را             :مي كند و عوارضي نظير   
 .ايجاد مي نمايد

كاركنان بايد به طور مشترك مسئوليت پيشگيري و كنترل تنش گرمايي را بپذيرند و با                  پيمانكار و   
شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر در بروز عوارض ناشي از گرما راههاي مناسبي را براي مقابله با آنها پيدا                     

ك برنامه  در ي . در اين مورد استانداردهاي كميته فني بهداشت حرفه اي كشور معتبر مي باشند              . كنند
 :پيشگيري از بيماريهاي ناشي از گرما نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد

برخي افراد نسبت به گرما حساسيت بيشتري دارند همچنين كساني كه ناراحتي قلبي و عروق دارند                 :الف
پيمانكار موظف است براي شناسايي افراد        . نمي توانند همانند سايرين در محيط گرم كار كنند          

 س به گرما و انتخاب افراد مناسب براي كار در محيط گرم، از كليه داوطلبان قبل از استخدام                    حسا

 
                                                                                                           
1. Heat Stress 



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٢٨

همچنين براي اطمينان از سالمتي كاركناني كه در حين اجراي             . عمل آورد ه  معاينات پزشكي ب  
كي بار براي آنها معاينات پزش     پيمان با خطر ابتال به بيماريهاي گرمايي روبرو هستند، هر سال يك           

 .دوره اي در نظر بگيرد

ناپذير است لذا پيمانكار بايد وظايف و          اغلب اوقات مواجهه با گرما در كارهاي راهسازي اجتناب           :ب
نحوي طراحي نمايد و روشهايي براي انجام كار انتخاب كند كه تا حد                 ه  مسئوليتهاي افراد را ب    

اشته باشد و در صورت اجبار اين كار        امكان در فصل گرما نياز كمتري به فعاليت بدني زياد وجود د            
. در ساعات خنك روز انجام گيرد به طوري كه زمان مواجهه كاركنان با گرما به حداقل برسد                      

همچنين كاركنان نبايد به طور غير ضروري در كنار وسايل گرمازا و مصالح گرم قرار بگيرند و تا                     
 .ن را افزايش دهد خودداري كنندحد امكان از انجام فعاليت بدني اضافي كه دماي داخلي بد

كاركنان بايد تا حد امكان از خوردن غذاهاي خيلي گرم و سنگين و همچنين نوشيدنيهاي                         :پ
نظر گرفتن ميزان تشنگي     دار در ساعات گرم روز خودداري كنند و به طور مرتب و بدون در              كافئين

 .ي روزانه اضافه كنندآب خنك بنوشند و در صورت نياز به مقدار كافي نمك به آب و غذا

پيمانكار بايد در مورد نحوة سازش با محيط گرم، برنامه غذايي، ضرورت استراحت در بين زمانهاي                  :ت
كار، عالئم تنش گرمايي و راههاي مقابله با آن و ساير نكاتي كه در پيشگيري از بروز عوارض                      

 .دناشي از گرما مؤثر است، آموزشهاي الزم را به كاركنان ارائه ده

كاركناني كه در محيط گرم كار مي كنند بايد در صورت احساس عالئم اوليه تنش گرمايي موضوع                  :ث
را به سرپرست خود اطالع دهند تا تحت درمان قرار گيرند يا در صورت ضرورت به نزديكترين                     

 .بيمارستان يا درمانگاه انتقال يابند

توجه به نوع كار و       گرمايي روبرو هستند با    پيمانكار موظف است براي كاركناني كه با خطر تنش          :ج
نظر بگيرد و براي دوره استراحت          استراحت در  -دماي محيط، برنامه معيني براي زمانهاي كار        

 .كاركنان مكان مناسبي را با امكانات مورد نياز فراهم كند

 گرم انتخاب   لباس كار كاركنان از نظر رنگ، جنس و اندازه بايد متناسب با شرايط كار در محيط                   :چ
 .همچنين كاركنان بايد در حين كار از كاله حصيري يا كاله لبه دار مناسب استفاده كنند. شود



 ٦٢٩ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  ساير عوامل٥-٨-٢٤ 

زا مانند سرما و فشار استانداردهاي كميته فني بهداشت              در مورد ساير عوامل زيان آور و بيماري         
 .حرفه اي كشور معتبر مي باشند

 آالت ا ابزار، وسايل و ماشين ايمني در حين كار ب٩-٢٤ 

  كليات١-٩-٢٤ 

١-١-٩-٢٤ 

كار مي روند بايد استاندارد و سالم باشند       ه  كليه ابزار، وسايل و ماشين آالتي كه در كارهاي راهسازي ب         
اقالم . و با توجه به دستورالعمل كارخانه سازنده به نحو مطلوب نگهداري شوند و مورد استفاده قرار گيرند                

گذاري شوند و در صورت نياز به طور مطمئن          ايمن بايد به وسيله برچسبهاي ايمني عالمت       معيوب و غير  
 .قفل شوند و يا به خارج از محل كار انتقال يابند

٢-١-٩-٢٤ 

پيمانكار موظف است كتاب راهنماي سرويس، تعمير و كاربري صحيح و ايمن دستگاهها و                        
 كاركنان قرار دهد و اطمينان يابد كه توصيه هاي           ماشين آالت را تهيه كند و بر حسب نياز در دسترس           

 .كارخانه سازنده در هر مورد به طور كامل رعايت مي شود

٣-١-٩-٢٤ 

كلية حفاظهاي مكانيكي و الكترونيكي و سيستمهاي هشدار دهنده كه از طرف سازندة دستگاهها و                 
اند بايد به طور صحيح نصب شود نظر گرفته شده  ماشين آالت براي تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث در

 .يي الزم را داشته باشنداو كار
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٤-١-٩-٢٤ 

هر نوع تغييري در مشخصات وسايل و ماشين آالت بايد با توجه به دستورالعمل سازندة آنها و نظر                    
دار انجام گيرد و در هر حال تغييرات مورد نظر نبايد سالمتي كاركنان را به                    كارشناسي افراد صالحيت  

 .دازدخطر بين

٥-١-٩-٢٤ 

تجربه كه از    سرويس، تعمير و كاربري دستگاهها و ماشين آالت بايد توسط افراد آموزش ديده و با                
 .تواناييهاي جسمي و روحي مناسب براي انجام كار مورد نظر برخوردار هستند، صورت گيرد

٦-١-٩-٢٤ 

 با خطر سقوط يا پرتاب اشيا،       در صورتي كه كاركنان در هنگام كار با ابزار، دستگاهها و ماشين آالت            
پاشيدن اسيد، تماس با روغن داغ، تماس با اشياء تيز و برنده، مواجهه با صداي بيش از حد، گرما و                          

ديگر روبرو هستند بايد  زا و موارد سرماي زياد، استنشاق ذرات گرد و غبار، گازها و بخارات سمي و بيماري        
 .به وسايل حفاظت فردي مناسب مجهز شوند

 وسايل برقيو  ابزار دستي ٢-٩-٢٤ 

١-٢-٩-٢٤ 

هريك از ابزارهاي دستي فقط بايستي در كارهايي كه براي آن ساخته شده اند مورد استفاده قرار                     
 .گيرند

٢-٢-٩-٢٤ 

ابزارهاي برنده هميشه بايد تيز باشند، در صورتي كه          . ابزارها بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند       
نوك يا لبه تيز    . ا ترك برداشت بايستي بالفاصله آن را تيز يا تعويض كرد           نوك ابزار ضربتي پهن شد ي      

. همچنين ابزارها بايد در محل مناسبي نگهداري شوند       . ابزار را هنگامي كه مورد احتياج نيست بايد پوشاند        



 ٦٣١ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

ابزاري . نبايد آنها را روي زمين يا در مسير رفت و آمد يا در بلندي كه احتمال سقوط وجود دارد قرار داد                      
 .جعبه يا قفسه مخصوص نگهداري كرد كه براي كار معين مورد نياز نيست بايد در

٣-٢-٩-٢٤ 

كار گرفته مي شوند بايد منطبق با       ه  كليه وسايل و تأسيسات الكتريكي كه در كارهاي راهسازي ب            
 .نامه حفاظتي تأسيسات و وسايل الكتريكي وزارت كار و امور اجتماعي باشند آيين

٤-٢-٩-٢٤ 

كار مي روند مانند انبردست،    ه  تمام ابزارهايي كه براي تعمير يا تنظيم تأسيسات و وسايل الكتريكي ب            
كن و ساير ابزارهايي كه براي سيستمهاي         برس، پاك . گوشتي بايد دسته عايق داشته باشند       آچار و پيچ  

 .ندالكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرند بايد از مواد غير هادي ساخته شده باش

٥-٢-٩-٢٤ 

 ولت نسبت به زمين كار       ٥٠بدنه وسايل الكتريكي كه با جريان متناوب يا مستقيم با ولتاژ بيش از                
ابزارهاي الكتريكي دستي قابل حمل بايد به وسيله         . مي كنند بايد به طور مطمئن به زمين وصل شوند          

 .ه شبكه وصل شونددوشاخه و پريزي كه داراي اتصال اضافي براي سيستم اتصالي زمين است ب

٦-٢-٩-٢٤ 

براي اجتناب از طوالني شدن كابلهاي اتصالي وسايل الكتريكي قابل حمل تا حد امكان محل نصب                 
 .پريزهاي ثابت بايد نزديك محل كار باشند

٧-٢-٩-٢٤ 

كاركناني كه با وسايل الكتريكي قابل حمل كار مي كنند بايد از پوشيدن لباسهاي گشاد با گوشه هاي                 
 . دستكشهاي غير الستيكي خودداري كنندآزاد و



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٣٢

٨-٢-٩-٢٤ 

سيستمهاي برق جرثقيلها و ساير هاديهايي كه نمي توان آنها را كامالً عايق كرد بايد طوري قرارگيرند                
 .يا محافظت شوند كه احتمال تماس تصادفي با آن وجود نداشته باشد

 آالت راهسازي و ساختماني  ماشين٣-٩-٢٤ 

صورت ه  ريدر، غلتك، كاميون، قيرپاش، فينيشر و دستگاههاي مشابه انرژي ب            در لودر، بولدوزر، گ    
متعلقات ماشين نظير بيل، تيغه و       . روغن تحت فشار، هواي فشرده يا فنر فشرده مي تواند ذخيره شود             

آزاد شدن  . شخم زن نيز اگر در ارتفاع قرار داشته باشند به علت نيروي وزن خود داراي انرژي هستند                   
. و غير منتظره انرژي در هريك از موارد فوق مي تواند حادثه ناخوشايندي را به همراه داشته باشد                ناگهاني  

 :بنابراين قبل از سرويس يا تعمير ماشين، اجراي تدابير پيشگيرانه زير ضروري است

١-٣-٩-٢٤ 

ين و  برقراري حالت انرژي صفر يا وضعيت ايمن در ماشين به طوري كه احتمال حركت ناخواسته ماش               
 .اجزاي آن يا تخليه ناگهاني فشار سيستم وجود نداشته باشد

٢-٣-٩-٢٤ 

كه كاركنان ديگر    قفل كردن منبع نيرو و نصب عالمت هشدار دهنده بر روي ماشين به نحوي                  
 .دانسته يا ندانسته بدون هماهنگي آن را روشن نكنند يا حركت ندهند

٣-٣-٩-٢٤ 

ال حركت يا با موتور روشن مجاز نيست مگر آنكه از طرف             تنظيم، روغنكاري و تعمير دستگاه در ح       
 .كارخانه سازنده توصيه شده باشد و دستورالعمل آن نيز در دسترس باشد

٤-٣-٩-٢٤ 

آالت بايد تميز و مرتب باشد، روغن، گريس، گازوئيل و آب به               محل انجام سرويس و تعمير ماشين      
. ضروري در محل مخصوص خود قرار گيرند       ل غير طور منظم از محدودة كار پاك شوند و مواد و وساي           



 ٦٣٣ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

عالوه بر اين محيطهاي سرپوشيده بايد روشنايي، تهويه و فضاي مناسب داشته باشند تا شرايط مطلوب                  
 .براي انجام كار فراهم گردد

٥-٣-٩-٢٤ 

سوزي، انفجار و پاشيدن آب اسيد        سرويسكار، مكانيك و ساير كاركناني كه با خطراتي نظير آتش            
رينگ، انفجار حاصل از جوشكاري در باك حاوي           ي به بيرون، تركيدن الستيك و در رفتن بچه           باطر

سوزي ناشي از شستشوي قطعات ماشين با بنزين روبرو هستند بايد شناخت كافي    بنزين و گازوئيل و آتش    
 .ندروشهاي پيشگيري و كنترل حوادث را داشته باش نسبت به اين خطرات، پيامدهاي زيانبار آنها و

٦-٣-٩-٢٤ 

كشي، بلدوزر و دستگاههاي مشابه قبل از شروع كار بايد              راننده بيل مكانيكي، غلتك، ماشين خط      
بازديدهاي روزانه را بر اساس دستورالعمل كتاب راهنماي ماشين انجام دهد و نقصها و ايرادات را هرچند                  

د تواناييها و محدوديتهاي ماشين     هنگام كار نيز باي    در. جزئي برطرف كند يا به مسئول خود گزارش دهد        
 .نظر بگيرد و توصيه هاي كارخانه سازنده را به طور كامل اجرا كند را در

٧-٣-٩-٢٤ 

راننده بايد مفهوم عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده و كاربرد آنها را بداند و در صورت نياز قبل از شروع                
نندگي در جاده هاي مختلف به خوبي آشنا باشد و از          كار آنها را تهيه كند و همچنين با قوانين و مقررات را           

 .آنها پيروي كند

٨-٣-٩-٢٤ 

 در اين رابطه حجم      .قبل از حركت ماشين تا حد امكان محل اجراي عمليات بايد شناسايي شود                
انداز، حفره، گل و الي، يخ، گرد و غبار زياد، خطوط لولة آب و گاز،                     ترافيك، عرض راه، وجود دست     

و تلفن در زير زمين يا باالي سر و به طور كلي هر نوع خطر احتمالي در مسير بايد مورد                       كابلهاي برق   
 .رو نشوده منتظره و پيش بيني نشده روب حين كار با شرايط غير توجه قرار گيرد تا راننده در



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٣٤

٩-٣-٩-٢٤ 

 و دور زدن    نوع عمل دور از احتياط مانند توقف        راننده در هنگام هدايت و كار با ماشين بايد از هر            
 .مجاز خودداري كند سريع و ناگهاني، سوار كردن نفر اضافي بر روي ماشين و سرعت غير

١٠-٣-٩-٢٤ 

يا برچسبهاي مشابه آن بر روي فرمان يا » ماشين در حال سرويس است«هرگاه عالئم هشدار دهنده   
 .كليد ماشين نصب شده باشد، نبايد موتور را روشن كرد يا كنترلها را حركت داد

١١-٣-٩-٢٤ 

يي اقبل از روشن كردن ماشين در مكانهاي سرپوشيده بايد اطمينان حاصل شود كه سيستم تهويه كار
 .در اين مكانها براي خروج دود، لولة اگزوز را بايد به بيرون از محوطه ارتباط داد. الزم را دارد

١٢-٣-٩-٢٤ 

 به كتاب راهنماي كارخانه سازنده      در هنگام پارك كردن، يدك كشيدن، بارگيري و حمل ماشين بايد          
 .مراجعه شود و دستورالعمل آن را به طور كامل اجرا نمود

 ١آالت ارتعاشي  ماشين٤-٩-٢٤ 

  كليات١-٤-٩-٢٤

زني، ويبراتور و ماشينهاي راهسازي نظير غلتكهاي ارتعاشي و          ابزارهاي مرتعش دستي مانند مته چال     
ارتعاشات در فركانسهاي كمتر از دو هزار در ثانيه          . مي دهندبولدوزر كاركنان را در معرض ارتعاش قرار         

يك عامل زيان آور شغلي محسوب مي شوند و مي توانند آسايش فرد را مختل نمايند، بازده كار را كاهش                   
پيمانكار براي تأمين سالمتي     . دهند و موجب بروز ناراحتيهاي گوارشي، عصبي، عروقي و غيره شوند              

                                                                                                           
1. Vibrating Machines 



 ٦٣٥ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

ول زير بايد استانداردهاي كميته فني بهداشت حرفه اي در رابطه با حدود تماس             كاركنان ضمن رعايت اص   
 :شغلي با ارتعاش را مورد توجه قرار دهد

بر ضرورت به    سرويس و نگهداري وسايل و دستگاههاي مرتعش به نحو مناسب انجام پذيرد و بنا               :الف
 .كننده ها و عايقهاي ارتعاش مجهز شوند ميرا

 . و ابزارهاي ارتعاش دستي به دستكشهاي ضد ارتعاش مجهز شوندمتصديان وسايل :ب

براي پيشگيري از بروز عارضه و همچنين شناخت افراد حساس به ارتعاش، معاينات پزشكي ساليانه                :پ
 .و دوره اي در مورد كاركنان در معرض ارتعاشات وارد بر دست و بازو انجام گيرد

آزموده و ماهر انجام گيرد به طوري كه دستها و بقيه بدن              كار به روش مناسب و توسط افراد كار         :ت
 .حد امكان كاهش يابد حين كار گرم نگهداشته شوند و انتقال ارتعاش از ابزار مرتعش به كارگر تا

در شرايط تماس مداوم، براي تخفيف اثرات زيان آور ناشي از وسايل و ابزار ارتعاش دستي برنامه                    :ث
 . صورت يك ساعت كار و ده دقيقه استراحت تنظيم گرددكار بايد تعديل شود و به

  آسفالتةشكن و كارخان  واحد سنگ٥-٩-٢٤ 

  كليات١-٥-٩-٢٤

شكن و كارخانه آسفالت رعايت نكات زير از سوي پيمانكار الزامي  برداري از واحد سنگ   در ابتداي بهره  
 :است

و ايمن باشند و برنامه معيني براي         آالت و ضمايم آنها بايد داراي عملكرد صحيح             كليه ماشين  :الف
 .نظر گرفته شود نگهداري مطلوب از اين امكانات در

يي الزم برخوردار   اننده ها، وسايل هشدار دهنده و تجهيزات ايمني بايد از كار             ك نشانگرها، كنترل  :ب
 .وسايل خاموش كننده حريق و كمكهاي اوليه به تعداد كافي در دسترس قرار گيرند. باشند

كن و ساير واحدها در صورت لزوم بايد به وسايل اندازه گيري              كن، سيلوها، مخلوط   خازن، خشك م :پ
دقيق و سالم مجهز باشند تا در هر زمان اطالعات مورد نياز براي تنظيم دستگاه و توليد محصول                    

 .استاندارد در اختيار متصدي قرار گيرد



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٣٦

ه، سرويسكار، راننده لودر، قيرگرمكن و ساير وظايف و مسئوليتهاي سرپرست كارگاه، متصدي دستگا :ت
كليه كاركنان  . كار گرفته شوند  ه  تجربه ب  كاركنان بايد مشخص شود و تنها افراد آموزش ديده و با           

 .بايد وسايل حفاظت فردي مورد نياز را در اختيار داشته باشند

 محيطي  ت زيست فرآيند توليد نبايد سالمتي كاركنان را در معرض خطر قرار دهد و مشكال                     :ث

 .ايجاد كند

  تجهيزات ايمني٢-٥-٩-٢٤

آالت و ضمايم    سوزي و انفجار، كليه مخازن، ماشين        گرفتگي، آتش  براي پيشگيري از خطر برق      :الف
 .مربوط به آنها بايد به طور مناسب به زمين وصل شوند

سير مدارهاي الكتريكي   انواع فيوزها و وسايلي كه براي تأمين ايمني و كاركرد مطلوب سيستم در م              :ب
عادي به خوبي    قرار داده شده اند بايد همواره در وضعيت مناسب نگهداري شوند تا در شرايط غير               

 .عمل حفاظتي خود را انجام دهند

رفتن و استقرار كاركنان در بخشهاي مختلف مانند سيلوها، سرندها و            در صورت ضرورت براي باال     :پ
ي حفاظتي و سكوهاي مناسبي فراهم شود تا كار بازديد و                  كن بايد نردبان، نرده ها      مخلوط

 .انجام پذيرد سهولت و بدون پذيرش خطره نمونه برداري ب

تسمه ها، جعبه دنده ها، قرقره ها و ساير اجزاي متحرك بايد داراي حفاظ باشند و نيز مكانهايي كه                   :ت
 .يا هستند بايد محافظت شوندافراد در معرض خطر ريزش ناخواسته مصالح سنگي، قير و افتادن اش

سفالت بايد مجهز به وسايل هشدار دهنده مانند زنگ خطر باشند تا              آشكن و كارخانه     واحد سنگ  :ث
عادي مطلع شوند و از محوطه خطر        كار دستگاه و يا وقوع شرايط غير      ه  كاركنان به موقع از شروع ب     

كليد اضطراري يا مكانيسم ديگري      همچنين در اتاق كنترل و محوطه كارگاه بايد           . فاصله گيرند 
براي قطع جريان برق وجود داشته باشد تا در صورت وقوع حادثه با عمل كردن آن بالفاصله خط                    

 .توليد متوقف گردد



 ٦٣٧ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  مخازن قير٣-٥-٩-٢٤

براي گرم كردن قير بايد از لوله هاي روغن و بخار، دستگاههاي الكتريكي يا وسايل مشابه استفاده                   
هرگاه براي گرم كردن قير از      . ه مستقيم كه با بدنه مخزن در تماس باشد مجاز نيست           كاربرد شعل . كرد

كن  كن استفاده شود هرگز نبايد سطح قير داخل مخزن به پايين تر از لوله گرم               سيستم مشعل و لولة گرم    
ل برسد چون در اين حالت به دليل افزايش سريع دما و تجمع گازها و بخارات خطرناك هر لحظه احتما                    

براي گرم كردن و تخليه قير از تانكر به مخازن و حوضچه هاي كارگاهي در               . انفجار وجود خواهد داشت   
 .هيچ شرايطي نبايد از شعله مستقيم استفاده كرد

داشتن محيط   پيمانكار بايد پيرامون مخازن و كارخانه را به نحوي آماده كند كه امكان تميز نگه                  
چكه كردن و نشتي لوله ها و شيرآالت مربوط . شتعال در محل جمع نشوندكارگاه فراهم شود و مواد قابل ا

ضايعات حاصل از فرآيند توليد به طور منظم و در فواصل زماني             . به سوخت، قير و روغن بايد رفع شود        
معين به خارج كارگاه انتقال يابند و براي پاك كردن قير و آسفالت از سطح كاميون و تانكر نبايد نفت و                       

 .يل مورد استفاده قرار گيردگازوئ

  كاهش آلودگيهاي محيطي٤-٥-٩-٢٤

براي كاهش دود ناشي از گرم كردن آسفالت تا حد مجاز بايد عالوه بر تنظيم مشعل و غبارگيرها يك   
دستگاه گازشوي مناسب نيز در محل نصب شود و تا حد امكان براي تأمين انرژي حرارتي مورد نياز                       

براي كاهش ميزان گرد و غبار      .  گازوئيل به عنوان سوخت مصرفي استفاده شود       كارخانه از گاز طبيعي يا    
شكن كه احتماالً مي تواند حاوي درصد قابل توجهي سيليس باشد بايد وسايل آبپاش                   در واحد سنگ  

 .ي در محل طراحي و نصب شوديمناسب براي غبارزدا



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٣٨

 حين اجراي عمليات  ايمني در١٠-٢٤ 

  كليات١-١٠-٢٤ 

عمراني مانند ساخت راه، پل و تونل تعيين وظايف شغلي كاركنان و انتخاب روشهاي اجرا               در كارهاي   
پيمانكار در برابر سالمتي . بايد به نحوي انجام پذيرد كه با اصول مهندسي و معيارهاي ايمني سازگار باشد

فاظت فني و   كاركنان مسئول است و بايد بر مبناي آيين نامه ها و استانداردهاي مصوب شوراي عالي ح                
 كميته فني بهداشت حرفه اي كشور تدابير الزم را براي تأمين ايمني آنها در حين اجراي پيمان                          

 .كار گيرده ب

  سازه هاي موقت٢-١٠-٢٤ 

داربستها، نردبانها، راههاي موقت، شمعها، سپرها، قالبها، مهارها، نرده هاي حفاظتي و ساير وسايل و                
سازي و   مصالح مرغوب و مناسب تهيه شوند و طراحي، ساخت، آماده            سازه هاي موقت بايد از مواد و         

نگهداري آنها مطابق استانداردهاي معتبر باشد، به طوري كه اهداف مورد انتظار را تأمين كنند، توانايي                   
 .پذيرش فشارهاي وارده را داشته باشند و كاركنان را در برابر خطرات كار محافظت كنند

ههاي ساختماني مصوب شوراي عالي حفاظت فني در رابطه با سازه هاي               آيين نامه حفاظتي كارگا  
 .موقت مانند انواع داربست، نردبان و نرده هاي حفاظتي معتبر مي باشد

  تونلسازي٣-١٠-٢٤ 

  كليات١-٣-١٠-٢٤

 زني در عمق بيش از      فعاليتهايي نظير تونلسازي، حفر چاه، حفر قنات، جوشكاري مخازن و ترانشه             

عادي انجام مي گيرند و به      ز سطح زمين و در فضاي محصور به طور معمول در شرايط غير              متر ا  ٢٢/١ 
يك فضاي محصور، محفظه يا      . همين دليل نيازمند تجهيزات، روشها، مقررات و آموزش ويژه هستند            

 :ناحيه اي با ويژگيهاي زير است



 ٦٣٩ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

راه دومي براي خروج اضطراري و      راه ورود و خروج افراد، تجهيزات و مواد محدود است و معموالً               :الف
 .دور شدن از ناحيه خطر وجود ندارد

يي الزم را براي تأمين اكسيژن مورد نياز و كاهش غلظت آلودگيهاي محيط ندارد              اتهويه طبيعي كار   :ب
 . درصد مي رسد٢٠و بدون استفاده از تهويه مكانيكي اكسيژن هوا به كمتر از 

 .پذير و قابل انفجار وجود دارد زا، اشتعال و بخارات بيماريقابليت تجمع گرد و غبار، گازها  :پ

  ايمني در تونلسازي٢-٣-١٠-٢٤

 :براي تأمين ايمني كامل در تونلسازي رعايت موارد زير الزامي است

كليه كاركنان بايد در مورد خطرات كار در فضاي محصور و پيامدهاي احتمالي آن، ضرورت صدور                  :الف
مني، اطفاي حريق، كمكهاي اوليه، كاربرد صحيح وسايل حفاظتي، عمليات           مجوز ورود، مقررات اي   

پيمانكار موظف است وسايل و تجهيزات        . نجات و خروج اضطراري آگاهي كافي داشته باشند          
در عين حال اين امكانات نبايد جايگزين . حفاظتي و امدادي مورد نياز را در اختيار كاركنان قرار دهد

 .ستمهاي تهويه مكانيكي شوندروشهاي ايمن كار و سي

سي دقيق محل و    زردر هر نوبت كار قبل از ورود كاركنان به داخل تونل بايد مجوز اين كار بعد از با                  :ب
ورود كاركنان به داخل تونل و محل اجراي         . تأييد مسئول ايمني و بهداشت حرفه اي صادر گردد        

ور مجوز بايد شامل محل اجراي       اطالعات مندرج در فرم صد     . عمليات بدون مجوز ممنوع است     
عمليات، توصيف كار، تعداد و مشخصات كاركنان، تاريخ و زمان ورود، خطرات احتمالي، تدابير                   

 .ايمني، وسايل حفاظت فردي و مدت اجراي عمليات باشد

صورت گروهي  ه  فعاليت كاركنان در حين حفاري، حمل و نقل مواد و ساير مراحل تونلسازي بايد ب                :پ
يك نفر از اعضاي تعليم ديده و       . يرد و وظايف و مسئوليتهاي هريك از افراد مشخص گردد         انجام گ 

با تجربه گروه بايد به سيستمهاي هشدار دهنده صوتي و نوري و وسايل ارتباطي مناسب مجهز                    
اين فرد  . گردد و دور از ناحيه خطر در يك محل امن مستقر شود و شرايط كار را زير نظر بگيرد                     

عهده داشته باشد تا در صورت احساس خطر بتواند به موقع اعضاي ديگر              وليت ديگري بر  نبايد مسئ 
در شرايط اضطراري تنها كساني مجاز به ورود به ناحيه خطر و               . گروه و مسئولين را مطلع كند      
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شركت در عمليات نجات هستند كه آگاهي و تواناييهاي الزم را داشته باشند و به وسايل حفاظت                   
 . مجهز شوندفردي مناسب

پيمانكار بايد با استفاده از وسايل سنجش مناسب و افراد صالحيت دار در شروع كار و در طول                       :ت
اجراي عمليات ميزان گرد و غبار، گازها و بخارات خطرناك را اندازه گيري كند تا اطمينان يابد كه                   

 درصد برسد   ١٩ به كمتر از      هرگاه مقدار اكسيژن هوا    . تر از حد مجاز قرار دارند       آالينده ها پايين 
 .كاركنان در صورتي مجاز به ادامه كار هستند كه به وسايل حفاظت تنفسي مناسب مجهز شوند

پيمانكار بايد متناسب با تعداد و نوع فعاليت كاركنان، تعداد و نوع ماشين آالت و مقدار گازها و گرد و        :ث
ستمهاي تهويه مكانيكي مناسب را در       غبار حاصل از عمليات آتشباري، حفاري و حمل مواد، سي           

كاربرد تجهيزات بنزيني در صورتي مجاز است       . يي آنها اطمينان پيدا كند    امحل نصب نمايد و از كار     
 .كه تهويه كافي وجود داشته باشد

  عمليات خاكي٤-١٠-٢٤ 

مسير در  . قبل از شروع كار محل اجراي عمليات بايد به طور كامل و دقيق مورد بازرسي قرار گيرد                   
حركت ماشين آالت، وضعيت ترافيك، وجود گودال، گل و الي، گرد و غبار زياد و مه غليظ، جنس خاك،                   
 احتمال ريزش، نزديكي به پرتگاه، خطوط لولة آب، فاضالب و گاز، موانع، كابلهاي برق و تلفن در زير                     

يد شناسايي شوند و    عادي و خطرناك احتمالي با      زمين و باالي سر و به طور كلي هر نوع شرايط غير             
 .تمهيدات الزم براي تأمين ايمني كاركنان فراهم گردد

كليه كاركنان در هنگام اجراي عمليات خاكي بايد به وسايل حفاظت فردي مناسب مجهز شوند و به                  
 وظايف خود آشنايي كافي داشته باشند و به طور غير ضروري خود را در معرض عوامل زيان آور مانند                      

صدا، گرما و پرتوهاي خورشيدي و نيز عوامل مخاطره آميز مانند سقوط از ارتفاع، ريزش مواد               گرد و غبار،    
در صورت لزوم براي تعيين موقعيتهاي خطرناك و حفظ هوشياري           . آالت قرار ندهند   و برخورد با ماشين   

 .كاركنان بايد از عالئم هشدار دهنده و برچسبهاي ايمني استفاده كرد



 ٦٤١ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

جلوگيري از ريزشهاي احتمالي ديوارة محل حفاريها، ترانشه ها و شيروانيها بايد            در صورت نياز براي     
در زمينهاي ريزشي، در مهاربنديها و بكارگيري         . لهاي موقت محافظت شوند    يبا قراردادن و بستن حا     
 .عمل آيد و قفل و بستهاي مناسب تأمين شوده سپرها بايد دقت بيشتر ب

درون ترانشه يا محل حفاري كار كنند بايد بازرسيهاي زير از نظر             كه قرار است كاركنان      در مواردي 
ريزش و اكسيژن مورد نياز انجام پذيرد و در صورت كاهش درصد اكسيژن هوا و خطر ريزش يا مشاهدة                    

براي شروع دوباره عمليات، تأمين نظر دستگاه نظارت        . جبهه خاك و يا سنگ، كار متوقف شود         ترك در 
 :ت ايمني ضروري استلحاظ رعايت مقرراه ب

 .بار، در صورتي كه كاركنان به طور مرتب درون ترانشه كار مي كنند حداقل روزي يك :الف

 .منتظره مصالح به داخل ترانشه پس از هر ريزش غير :ب

  كارهاي بتني٥-١٠-٢٤ 

 بندي  قالب١-٥-١٠-٢٤

ش خطر به   رمت و پذي  بند و ساير كاركنان مرتبط با اين كار در صورت لزوم بايد بدون زح                   قالب
جايگاه كار و تجهيزات    . قسمتهاي مختلف سازه دسترسي داشته باشند و در موقعيت مناسب قرار گيرند             

. ايمني مربوط به آن به عنوان يكي از عناصر اصلي قالب بايد شرايط ايمني را براي كاركنان فراهم كند                    
ني، لباس كار، كاله ايمني و كفش ايمني        بند بايد به وسايل حفاظت فردي مناسب مانند دستكش ايم          قالب

 .مجهز شود

ريزي كليه اجزاي آن را به دقت بازرسي          براي اطمينان از پايداري و استحكام قالب بايد قبل از بتن            
در . جا كرد ه ب راحتي بتوان آن را برداشت و جا      ه  قالبهاي بزرگ بايد دستگيره مناسبي داشته باشند تا ب        . كرد

 .شدن قالب انجام پذيرد بايد احتياطهاي الزم در برابر خطر ريزش ناخواسته بتن و جدابرداري  هنگام قالب

كار مي روند نبايد حاوي تركيبات سمي و قابل اشتعال         ه  مواد شيميايي كه به عنوان رهاساز در قالبها ب        
 .باشند يا به پوست آسيب برسانند
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  آرماتوربندي٢-٥-١٠-٢٤

رگاه حمل مي شوند بايد به نحوي تخليه شوند كه ضمن آسيب             محموله هاي ميلگرد كه به محل كا      
هنگام بريدن و خم كردن ميلگرد استفاده از ميز           .  به كاركنان نيز صدمه اي وارد نشود        ،نديدن ميلگرد 

همچنين در حين آرماتوربندي براي كاهش حوادث و پيامدهاي . آرماتوربندي و ابزار مناسب ضروري است 
 :د زير الزامي استزيانبار آن رعايت موار

 .كاركنان بايد به وسايل حفاظت فردي مورد نياز مجهز شوند :الف

در صورتي كه تردد كاركنان بر روي شبكه ميلگرد ضروري است بايد با قراردادن تعدادي تخته يا                    :ب
صفحه فوالدي شطرنجي روي ميلگردها گذرگاهي به وجود آورد تا احتمال لغزيدن و سقوط                     

 .يابد و شبكه آرماتور نيز آسيب نبيندكاركنان كاهش 

ميلگردهاي انتظار و امثال آن كه از بتن بيرون زده اند، در صورت سقوط كارگران مي توانند موجب                   :پ
 .صدمات جدي شوند به همين دليل پوشاندن آنها با تخته و يا وسايل مناسب ديگر ضروري است

 ١ بتن پاشي٣-٥-١٠-٢٤

پاش و تزريق سيمان بايد از عينك ايمني  پاشي متصدي دستگاه بتن بتندر شرايط اجراي كار با روش       
براي حمل بتن   . فشار هواي اين دستگاهها نبايد از مقادير مذكور در دستورالعملها بيشتر شود           . استفاده كند 

 متر از خروجي لوله در      ١٠با لوله بخصوص در فواصل زياد و هواي سرد نبايد كسي در فاصله اي كمتر از                 
 .ير بتن قرار گيردمس

  كارهاي فلزي٦-١٠-٢٤ 

در نقشه هاي كارگاهي براي ساخت و نصب سازه هاي فلزي عالوه بر سرعت انجام كار و كاهش                    
هزينه عمليات بايد ايمني در حين اجرا نيز به طور جدي مورد توجه عوامل فني ومسئوالن پيمانكار در                     

 . كنترل حوادث و آسيبهاي شغلي انجام پذيردكارگاه قرار گيرد و تدابير الزم براي پيشگيري و

                                                                                                           
1. Shotcrete 
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 كليه معابر، پلكانها، سطوح شيبدار، بازشوها و به طور كلي تمام نقاطي كه احتمال سقوط افراد                       

در صورتي كه كاركنان در ارتفاع بيش       . وجود دارد بايد به وسيله نرده و پوششهاي مناسب حفاظت شوند           
اظتي امكانپذير نيست بايد به كمربند ايمني و طناب نجات            از سه متر كار مي كنند و نصب وسايل حف          

 .مجهز شوند

بردن تيرآهنها بايد از وسايل باالبر و كابلها و يا طنابهاي استاندارد مطابق با آيين نامه                     براي باال 
 كاربرد زنجير در اين مورد       . وسايل و تجهيزات باالبر مصوب شورايعالي حفاظت فني استفاده شود              

 .مجاز نيست

كه ستونهاي آهن روي هم مي نشينند نبايد بيش از يك طبقه ستون بدون جوشكاري و                  در مواردي 
در موقع نصب ستونها، تيرها و ساير قطعات فلزي قبل          . داده شوند  اتصاالت الزم روي ستون زيرين قرار     

. شكاري شوند كردن نگهدارنده قطعات بايد حداقل نصف تعداد پيچ و مهره ها بسته شده و يا جو                  از جدا 
 .آهن ديگر بايد تير زيرين صد درصد پيچ و مهره يا جوشكاري شده باشد قبل از نصب يك تير روي تير

كردن اسكلت فلزي    هنگام بارندگي شديد، وزش بادهاي سخت و يخبندان بايد از نصب و برپا                 
 .خودداري كرد

يرند بايد از موادي كه به       ميليمتري از محل هر جوش كارگاهي قرار مي گ         ٥٠سطوحي كه در فاصله     
 .زا توليد مي كنند كامالً پاك شوند جوشكاري لطمه مي زنند يا در حين جوشكاري گازهاي سمي و بيماري

  كارهاي آسفالتي٧-١٠-٢٤ 

  كليات١-٧-١٠-٢٤

هرگاه عمليات آسفالتي راه ضمن عبور وسايل نقليه انجام پذيرد، عالئم و تجهيزات ترافيكي مانند                  
، مخروطهاي ايمني و منابع      »جاده باريك مي شود  «و  » پرچمدار«،  »ه در دست تعمير است     جاد«عالئم  

روشنايي بايد مطابق با آيين نامه عالئم راههاي كشور در محل نصب شود، لباس تمامي كاركنان از                      
 .قابليت ديد بااليي برخوردار باشد و هماهنگي الزم با پليس راه صورت گيرد
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 و سرد آسفالت گرم ٢-٧-١٠-٢٤

در هنگام اجراي عمليات آسفالت گرم و سرد و نيز قيرپاشي سطح راه، رعايت نكات زير بر حسب                      
 :مورد الزامي است

همراه با ساير عالئم ترافيكي به ترتيب در طولي از راه كه قيرپاشي              » جاده لغزنده است  «تابلوهاي   :الف
 .شده يا خطر لغزندگي وجود دارد نصب شود

 .نفر پرچمدار براي هدايت ايمن ترافيك مستقر شوند تهاي محل اجراي عمليات دودر ابتدا و ان :ب

قير مازاد موضعي در سطح راه، كاغذهاي آغشته به قير در ابتدا و يا انتهاي عمليات قيرپاشي و ساير               :پ
ضايعات قابل اشتعال و مخاطره آميز حاصل از اجراي پيمان بايد در اولين فرصت جمع آوري شوند و                

 .ه محل امن انتقال يابندب

درجه حرارت پخش برخي از انواع قير باالتر از حداقل نقطه اشتعال آنها است بنابراين براي                        :ت
كردن قير يا بازديد محتواي مخزن نبايد از شعله مستقيم آتش يا چراغ يا كبريت استفاده كرد و                   گرم

 .حريق احتمالي در دسترس باشددر حين اجراي عمليات بايد تجهيزات كافي براي خاموش كردن 

آور و   يان ز پاش و ساير كاركنان بايد متناسب با عوامل          جمع كن، كارگر شن   كارگر قيرپاش، سنگ   :ث
خطراتي كه در حين انجام كار با آن روبرو هستند بايد آموزش كافي را ببينند و به وسايل حفاظت                     

 .فردي مناسب مجهز شوند

  دستگاه قيرپاش٣-٧-١٠-٢٤

دستگاه قيرپاش بايد بدون نقص باشد و عالوه بر وسايل گرم كننده مناسب و تجهيزات ايمني مورد            :الف
 .سنج استاندارد مجهز گردد تا دماي قير را در هر زمان نشان دهد نياز به حرارت

سمت دستگاه پاشيده   ه  نظر گرفته شود تا قير ب       در هنگام قيرپاشي در سطح راه بايد جهت باد در           :ب
 .داغ و گازها و بخارات خطرناك قرار نگيرد  شاگرد قيرپاش نيز در معرض قيرنشود و

كسي كه قير را گرم مي كند بايد از بدون آب بودن آن مطمئن شود چون اگر آب داشته باشد                          :پ
 .محتواي قير درون مخزن با فشار به بيرون تخليه مي شود و شرايط خطرناكي را به وجود مي آورد
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 ن و حمل ايمن مواد و مصالح انبار كرد١١-٢٤ 

  انبار كردن مصالح١-١١-٢٤ 

پيمانكار بايد مصالح را در محلهايي انبار كند كه احتمال وقوع حوادث را افزايش ندهد و براي ساكنان                  
در ساعات شب براي تأمين روشنايي محل بايد از وسايل روشنايي             . محل و عابران ايجاد مزاحت نكند      

ه اجراي عمليات مستلزم اعمال محدوديت سرعت براي وسايل نقليه عبوري             هرگا. مناسب استفاده شود  
ربط و زير نظر دستگاه نظارت       يا بسته شدن قسمتي از راه باشد اين كار بايد با هماهنگي مسئوليت ذي               

 .صورت گيرد

سه و  مواد و مصالح نبايد در نزديكي محل گودبرداري يا هر نوع پرتگاه ديگر انبار شوند، انبار شن، ما                  
كيسه هاي . سنگ بايد به طور مرتب بازديد شوند تا در اثر برداشتن مصالح ريزش ناگهاني روي ندهد                   

 عدد روي هم قرار گيرند مگر آنكه محلهاي ويژه اي براي انبار كردن آنها               ١٠سيمان يا گچ نبايد بيش از       
و ارتفاع آنها از يك متر بيشتر       ورقه هاي فلزي بايد به طور افقي روي هم قرار گيرند           . نظر گرفته شود   در

 .آهن بايد به ارتفاع كم طوري روي هم قرار گيرد كه احتمال غلتيدن آنها وجود نداشته باشد تير. نشود

  بارگيري، حمل و تخليه٢-١١-٢٤ 

هنگام بارگيري، حمل و تخليه مواد و مصالح كليه مقررات راهنمايي و                 پيمانكار موظف است در    
 .ين نامه هاي وزارت راه و ترابري را به طور كامل اجرا نمايدرانندگي و همچنين آي

 جايي دستي باره ب  بلند كردن و جا٣-١١-٢٤ 

 :جايي دستي بار توسط كاركنان بايد با رعايت موارد زير انجام گيرده ب نقل و انتقال و جا

١-٣-١١-٢٤ 

ل دستي بار حذف چنين      رض ناشي از بلند كردن و حم       ابهترين راه براي پيشگيري از آسيبها و عو        
با بهره گيري از اصول مهندسي عوامل انساني و استفاده از وسايل مكانيكي               . عملي از فرآيند كار است     

 .مانند جرثقيل، باالبر و نوار نقاله مي توان به اين هدف دست يافت
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٢-٣-١١-٢٤ 

جايي بار  ه ب دن و جا  هرگاه براي اجراي پيمان استفاده از نيروي بدني كاركنان بخصوص براي بلند كر             
 .اجتناب ناپذير باشد بايد با نظر پزشك متخصص افراد مناسبي را براي اين كار انتخاب كرد

٣-٣-١١-٢٤ 

پيمانكار بايد اطمينان پيدا كند كه كاركنان با توجه به وظايفي كه برعهده دارند، روش صحيح و ايمن                  
 . پيروي مي كنندبلند كردن و حمل بار را فراگرفته اند و در عمل از آن

٤-٣-١١-٢٤ 

اندازه اي است كه يك نفر با دشواري مي تواند آن را بردارد، بايد ضمن پذيرش               ه  هرگاه سنگيني بار ب   
پيمانكار نبايد كاركنان را وادار به كاري كند كه همراه با بلند               . اين امر از كاركنان ديگر ياري بخواهد       

مجاز بلند كردن و حمل دستي بار قوانين وزارت كار و امور            در مورد حدود    . كردن و حمل بار سنگين باشد     
 .اجتماعي معتبر هستند

٥-٣-١١-٢٤ 

 .جا كرده ب در صورت امكان بايد با غلتاندن، هل دادن يا كشيدن، بار را جا

٦-٣-١١-٢٤ 

گير قبل از بلند كردن بار و حمل آن تا محل مورد نظر ابتدا بايد مسير را بازديد كرد، اشياء دست و پا                      
 .را از سر راه برداشت و محل گذاشتن بار را مشخص نمود

٧-٣-١١-٢٤ 

سر، شانه و كمر را بايد راست نگهداشت، زانوها را خم             . هرگز نبايد بار را در حالت خميده بلند كرد         
 . حد امكان به بدن نزديك كرد         آن را تا    كرد، پاها را كمي باز نمود و در هنگام بلند كردن بار                  

هنگام  در.  بدن تعادل و پايداري بيشتري خواهد داشت و به ستون فقرات آسيب نمي رسد              در اين صورت  
 .مراحل فوق بايد تكرار شود پايين آوردن بار



 ٦٤٧ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

 سوزي  پيشگيري و حفاظت در برابر آتش١٢-٢٤ 

پيمانكار موظف است با توجه به موارد زير قبل از شروع عمليات اجرايي برنامه معيني براي ايمني                    :الف
  برابر وقوع حريق ارائه دهد و همچنين شرايط و امكانات الزم را براي اجراي مطلوب آن                        در

 :فراهم كند

 .روشهاي پيشگيري از وقوع حريق و انفجار -١ 

 .سوزي و روشهاي مقابله با آن در حين اجراي پيمان آموزش كاركنان در زمينه خطرات آتش -٢ 

 .ر دهنده در محل كاركاربرد پوستر، عالئم و تجهيزات هشدا -٣ 

 .ترل حريق و جلوگيري از گسترش شعله هاي آتش به مناطق مجاورنك -٤ 

 .ثر براي عمليات نجات و دور كردن افراد از محدودة خطرؤتدوين و اجراي روشهاي م -٥ 

 .اطفاي حريق با استفاده از وسايل خاموش كننده مناسب -٦ 

يد به ترتيبي در كنار يكديگر انجام گيرند و دستگاهها و            در كارهاي راهسازي، فعاليتهاي مختلف با      :ب
ماشين آالت به نحوي مستقر شوند كه تا حد امكان منابع احتراق مانند شعله و جرقه و مواد                         

 .سوختني در مجاورت هم نباشند

يط بيني برنامه هاي منظم و مستمر بازديد از مكانهاي مختلف اجراي پيمان شرا            پيمانكار بايد با پيش    :پ
سوزي باشند به    ناايمن و عوامل خطرآفرين زير يا موارد مشابه را كه مي توانند نقطه شروع يك آتش              

 :موقع شناسايي كند و سريعاً نسبت به رفع آنها اقدام نمايد

نشت روغن و سوخت در سيستمهاي هيدروليكي و ماشينهايي كه نيروي محركة آنها به                    -١ 
 .ي شودوسيله فرآورده هاي نفتي تغذيه م

 .نشت مخازن و لوله هاي حامل مايعات و گازهاي قابل اشتعال -٢ 

بودن درب ظروف حاوي مايعات فرار و زود تبخير شونده و در نتيجه انتشار بخارات قابل                  باز -٣ 
 .اشتعال در هواي محيط كار

 .پاره شدن قسمتي از روكش عايق كابلهاي برق در اثر برخورد با اشياء تيز -٤ 
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كناني كه به نحوي با مواد قابل اشتعال در ارتباط هستند بايد آشنايي كافي در مورد خطرات                     كار :ت
عالوه بر اين پيمانكار بايد با استفاده       . احتمالي و اصول پيشگيري و كنترل آتش سوزي داشته باشند        

ي را به   سوزي ناشي از سهل انگاري و بي احتياط       تعداد موارد آتش   ،از روشهاي مؤثر تشويق و جريمه     
 .حداقل ممكن كاهش دهد

محل اجراي پيمان يا     پيمانكار موظف است ليست كليه مواد قابل اشتعال و قابل انفجار را كه در                :ث
اساس  گرفته مي شوند تهيه كند و بر         كاره  واحدهاي مرتبط با آن توليد، حمل، ذخيره يا ب             

پذيري و   هايت خطر اشتعال  خصوصيات فيزيكي و شيميايي، نحوه كاربرد، مقدار مصرف و در ن              
 .قابليت انفجار آنها تمهيدات الزم را براي پيشگيري و كنترل آتش سوزي و انفجار در نظر بگيرد

براي شستشوي قطعات ماشين و همچنين تميز كردن لباس كار نبايد از بنزين يا مواد مشابه كه                     :ج
در صورت نياز مواد پاك كنندة      . ه كرد ور مي شوند استفاد   سرعت شعله ه  نقطه اشتعال پاييني دارند و ب     

 .گيرد پذيري كمتري دارند بايد در اختيار كاركنان قرار مناسب كه خطر اشتعال

ريختني و   در قسمتهاي مختلف كارگاه بايد ظروف و مكانهاي ويژه اي براي جمع آوري مواد دور                :چ
ا و امكانات مناسب مواد      ضايعات حاصل از فرآيند كار وجود داشته باشد و با استفاده از روشه                 

 خطرناك و قابل اشتعال در فواصل زماني معين به طور ايمن به خارج از محل اجراي پيمان                        

 .محل جمع آوري ضايعات نبايد در مسير حركت وسايل نقليه قرار داشته باشد. انتقال يابند

كمترين مقدار  (نياز روزانه   مواد اشتعال پذير مانند بنزين، نفت و ساير مواد مشابه تنها به اندازه                   :ح
اين مواد نبايد در مسير رفت و آمد و همچنين در نزديكي              . در محل كار نگهداري شوند     ) ممكن

 .منابع گرمازا باشند

 :مدت مواد قابل اشتعال، نكات زير بايد رعايت گردد در صورت نگهداري طوالني :خ

نزديكي ساختمانهاي اداري، منازل     سازي و انبار مواد قابل اشتعال نبايد در              محل ذخيره  -١ 
 .مسكوني، پاركينگ و مسير عبور و مرور وسايل نقليه باشد

قابليت اشتعال مواد نگهداري شده بايد به عنوان يك معيار مهم در زمان طراحي و ساخت                    -٢ 
خصوص از نظر نوع مصالح، مقاومت آنها در برابر          ه  انبار، مخازن و حوضچه هاي نگهداري ب     

 .نتخاب تجهيزات حفاظتي بايد مورد توجه قرار گيردحرارت و ا



 ٦٤٩ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

در انبارهاي سرپوشيده براي تنظيم درجه حرارت و عبور جريان هوا در قسمتهاي مختلف انبار        -٣ 
 .بايد از سيستمهاي تهويه مناسب استفاده شود

كه ظروف و بسته هاي حاوي مواد قابل اشتعال بايد به نحوي بر روي يكديگر قرار گيرند                     -٤ 
 .حد امكان كاهش يابد احتمال سقوط آنها از ارتفاع تا

 برقي، بخاري يا منابع گرمازاي       ةدر محل نگهداري مواد قابل اشتعال استفاده از گرم كنند            -٥ 
 .ديگر كه شعله مستقيم دارند ممنوع است

 در نزديكي مخازن سوخت يا محل نگهداري مواد قابل اشتعال انجام جوشكاري يا هر نوع                  -٦ 
فعاليت ديگري كه همراه با توليد حرارت و جرقه است مستلزم رعايت كلية اصول ايمني                    

 .مي باشد

 تأسيسات و دستگاههاي الكتريكي در محل اجراي          ةطراحي، نصب، بهره برداري و نگهداري كلي       :د
 پيمان بايد مطابق با آيين نامه حفاظتي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تأسيسات و وسايل                     

همچنين وسايل و تجهيزاتي كه احتمال توليد الكتريسيته ساكن در            . الكتريكي در كارگاهها باشد   
مايعات قابل اشتعال فرار و زود تبخير شونده در ارتباط هستند بايد به              آنها وجود دارد و به نحوي با      

 .سيستم اتصال به زمين مناسب مجهز شوند

 و آگاهي آنها از خطرات آتش سوزي و پيامدهاي ناگوار           در محل كار براي حفظ هوشياري كاركنان       :ذ
 .استفاده شود» كشيدن سيگار ممنوع«آن بايد از تابلوها و عالئم هشدار دهنده مناسب مانند 

پيمانكار موظف است با توجه به نوع مواد سوختني و مقدار آنها و احتمال وقوع آتش سوزي در محل                  :ر
وش كننده مناسب به تعداد كافي تهيه كند و در دسترس              اجراي پيمان وسايل و تجهيزات خام      

 . به كار مي باشندهكاركنان قرار دهد و اطمينان يابد كه اين وسايل در هر زمان آماد

  كاربرد مواد ناريه در كارهاي راهسازي١٣-٢٤ 

  كليات١-١٣-٢٤ 

 :ست از اهدف از اجراي مقررات ايمني در جريان كاربرد مواد ناريه عبارت
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 .ريزي نشده انجام نگيرد انفجار ناخواسته و برنامه :الف

در صورت وقوع انفجار ناخواسته و برنامه ريزي نشده پيامدهاي زيانبار جاني و مالي آن به حداقل                    :ب
 .برسد

  مقررات ايمني حمل، نگهداري و كاربرد مواد ناريه٢-١٣-٢٤ 

 :اين مقررات عمدتاً شامل موارد زير است

١-٢-١٣-٢٤ 

ل، نگهداري و كاربرد مواد ناريه در كارهاي عمراني بايد مطابق با آيين نامه و مقررات                     تهيه، حم 
 .حفاظت و ايمني در معادن وزارت كار و امور اجتماعي باشد

٢-٢-١٣-٢٤ 

آتشبار و افراد ديگري كه با مواد ناريه در         . عمليات آتشباري بايد توسط افراد صالحيت دار انجام گيرد       
عالوه بر اين كاركناني    . عهده دارند بايد آموزش كافي ديده باشند       توجه به وظايفي كه بر    ارتباط هستند با    

كه در نزديكي محل اجراي آتشباري كار مي كنند بايد آگاهي الزم از خطرات احتمالي و مقررات ايمني                    
 .داشته باشند

٣-٢-١٣-٢٤ 

استفاده از  .  و اهداف مورد انتظار باشد     نوع، مقدار و نحوة كاربرد مواد ناريه بايد متناسب با شرايط كار            
باروت و مواد مشابه در داخل تونل و ساير فضاهاي سرپوشيده به دليل توليد و انتشار گازهاي سمي و                       

 .خطرناك ممنوع است

٤-٢-١٣-٢٤ 

روشن كردن سيگار، استفاده از چراغها و بخاريهاي نفتي و منابع گرمازاي ديگر، نگهداري مايعات                   
نزديكي جايگاه موقت   و ساير عواملي كه احتمال آتش سوزي و انفجار را افزايش مي دهند، در          قابل اشتعال 



 ٦٥١ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

اين محل بايد   . جايگاه موقت نبايد در مسير رفت و آمد قرار داشته باشد          . نگهداري مواد ناريه ممنوع است    
 .مجاز به مواد ناريه دسترسي نداشته باشند به نحوي محافظت شود كه افراد غير

٥-٢-١٣-٢٤ 

همچنين محل نگهداري موقت مواد ناريه بايد       . حمل چاشني و فتيله همراه با مواد ناريه مجاز نيست         
 . متر با چاشني و فتيله فاصله داشته باشد١٥حداقل 

٦-٢-١٣-٢٤ 

 قبل از آتشباري بايد ناحيه خطر يا محدوده اي كه احتمال پرتاب سنگ وجود دارد با عالئم                          

در اين مورد با رعايت اصول ايمني مي توان از نيروي انساني آموزش ديده              . دهشدار دهنده مشخص گرد   
 .استفاده كرد

٧-٢-١٣-٢٤ 

براي . شوند در هنگام آتشباري كليه كاركنان و ماشين آالت بايد به اندازه كافي از محدودة خطر دور                
ايان آتشباري بوسيلة عالئم اطمينان از اين امر عالوه بر بازرسي كامل اجراي عمليات بايد زمان شروع و پ     

 .صوتي و نوري مناسب اعالم گردد

٨-٢-١٣-٢٤ 

 متري محل آتشباري به دليل احتمال توليد         ٣٠٠استفاده از منابع انرژي فركانس راديويي در فاصله          
 .جرقه انفجاري در چاشنيهاي الكتريكي مواد ناريه ممنوع است

٩-٢-١٣-٢٤ 

 چال در يك نوبت     ١٠ اطمينان انجام مي شود، انفجار بيش از        كه آتشباري به وسيله فتيله     در مواردي 
 .ممنوع است
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١٠-٢-١٣-٢٤ 

رعايت دقت و احتياط كامل محل      دقيقه با  ١٥اجراي عمليات و سپري شدن حداقل        آتشبار بايد بعد از   
 را از نظر احتمال ريزش، انفجارهاي ناخواسته، وجود گرد و غبار و گازهاي سمي و خطرات ديگر                          

 .يد كند و تنها در صورتي كه ايمني عمليات مورد تأييد قرار گيرد اجازه ادامه كار صادر گرددبازد

١١-٢-١٣-٢٤ 

 سانتيمتر از   ٤٠بعد از آتشباري، هرگاه تعدادي از چالها منفجر نشوند بايد ازنقطه اي به فاصلة حداقل                
خالي . جگذاري آن را منفجر كردو پس از خر دهانه چال مورد نظر و به موازات آن چال جديدي حفر نمود         

 .شده به هر علت مجاز نيست كردن چال پر

  ايمني و بهداشت در فرآيند جوشكاري١٤-٢٤ 

  كليات١-١٤-٢٤ 

جوشكاري فرآيندي است كه در صورت رعايت نكردن اصول ايمني گسترة وسيعي از عوامل زيان آور                
پيمانكار موظف است تدابير ايمني      . ي گيردم بر آفرين را در   محيط كار و عوامل مخاطره آميز و حادثه        

ضروري را براي حفظ سالمتي جوشكار و ساير كاركناني كه در نزديكي محل جوشكاري فعاليت مي كنند                 
اين مورد نشريه ايمني در جوشكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و آيين نامه و               در. نظر بگيرد  در

 و جوشكاري وزارت كار و امور اجتماعي در رابطه با جوشكاري و        مقررات حفاظت در ريخته گري، آهنگري    
 .برشكاري معتبر هستند

  آموزش٢-١٤-٢٤ 

 :برنامه آموزش افراد جوشكار و برشكار بايد شامل موارد زير باشد

١-٢-١٤-٢٤ 

 .اجراي روشهاي صحيح و ايمن در فرآيند جوشكاري و برشكاري



 ٦٥٣ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

٢-٢-١٤-٢٤ 

سوزي، سقوط از ارتفاع و خطرات بهداشتي مانند          گرفتگي، آتش   برق آشنايي با حوادث احتمالي نظير    
 .مواجهه با پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز و تماس با دود و دمه جوشكاري

٣-٢-١٤-٢٤ 

 .اهميت معاينات پزشكي قبل از استخدام و دوره اي براي جوشكار و برشكار

٤-٢-١٤-٢٤ 

 .فضاهاي محصورآشنايي با مقررات جوشكاري در ارتفاع و 

٥-٢-١٤-٢٤ 

 .آشنايي با اصول اطفاي حريق و كمكهاي اوليه

٦-٢-١٤-٢٤ 

 .آشنايي با وسايل حفاظت فردي مورد نياز و روش صحيح استفاده از آنها

  وسايل حفاظت فردي٣-١٤-٢٤ 

١-٣-١٤-٢٤ 

با توجه به   پيمانكار بايد اطمينان پيدا كند كه كاركنان در حين اجراي عمليات جوشكاري و برشكاري               
شرايط كار به وسايل حفاظت فردي مورد نياز شامل عينك يا نقاب محافظ چشم و صورت، كاله ايمني،                   
دستكش حفاظتي، پيشبند، لباس كار، گوشي حفاظتي، كفش ايمني و كمربند ايمني مجهز هستند و به                   

 .درستي از آنها استفاده مي كنند

٢-٣-١٤-٢٤ 

كشي، كمربند ايمني يا      متر انجام گيرد بايد با استفاده از نرده        ٥/١ هرگاه جوشكاري در ارتفاع بيش از     
 .دامكانات ديگر از سقوط جوشكار جلوگيري به عمل آي



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٥٤

٣-٣-١٤-٢٤ 

در اين رابطه تا    . عالوه بر جوشكاران، حفاظت كاركنان ديگر و رهگذرها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد             
ين مسيرهاي ايمن براي تردد بايد از ورود افراد بدون وسايل      حد امكان با نصب عالئم هشدار دهنده و تعي        

هرگاه اين كار امكانپذير نباشد بايد براي محصور كردن          . ايمني به محل انجام جوشكاري جلوگيري كرد      
 متر خواهد   ٢ارتفاع اين وسايل حداقل     . عمليات جوشكاري از وسايل ثابت يا متحرك مناسب استفاده كرد         

 .بود

 ه تهوي٤-١٤-٢٤ 

در صورتي كه جوشكاري در داخل كارگاه و در يك محيط سرپوشيده انجام گيرد احتمال انباشته                     
براي كاهش  . شدن دود فلزي و گازهاي سمي وجود دارد و ممكن است سالمتي كاركنان به خطر بيفتد                 

 تهويه  تر از حدود تماس مجاز عالوه بر جريان طبيعي هوا بايد سيستمهاي                تراكم آالينده ها به پايين    
 .يي آنها مورد تأييد قرار گيردامكانيكي شامل تهويه موضعي و تهويه عمومي در محل نصب شوند و كار

  دستگاههاي جوشكاري٥-١٤-٢٤ 

١-٥-١٤-٢٤ 

دستگاههاي جوشكاري چه از نظر مكانيكي و چه از نظر الكتريكي بايد در وضعيت مطلوبي نگهداري                
 راي روپوش عايق و بدون زدگي باشند، گيره الكترودها بايد             شوند، كابلهاي دستگاه جوشكاري بايد دا      

همچنين نصب و تعمير    . كار نوع مناسب آن مورد استفاده قرار گيرد         پوش شوند و در هر     به خوبي عايق  
 .تجهيزات و لوازم جوشكاري بايد توسط يك نفر تكنيسين ورزيده انجام گيرد

٢-٥-١٤-٢٤ 

صال بدنه ماشين جوشكاري به زمين ضروري است و همچنين          براي جلوگيري از خطرات احتمالي، ات     
در هنگام جوشكاري منابع فلزي، لوله ها و قطعاتي كه روي فونداسيون نصب مي شوند جوشكار بايد دقت                 

 .كند كه به قسمتهاي لخت و بدون عايق مدار جوشكاري دست نزند



 ٦٥٥ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  نظم و ترتيب٦-١٤-٢٤ 

جوشكار نبايد ته الكترودها را در محل كار        . د رعايت شود  در كليه عمليات جوشكاري نظم و ترتيب باي       
هر جوشكار بايد يك ظرف مخصوص      . پراكنده كند و ابزار كار را در جايي قرار دهد كه حادثه آفرين باشد             

هنگامي . الكترود داشته باشد كه مصرف روزانه خود را در آن قرار دهد و ته الكترودها را نيز در آن بريزد                    
 . ارتفاع كار مي كند براي اين كار بايد از كيف ويژه اي كه به كمر بسته مي شود استفاده كندكه جوشكار در

  جوشكاري در فضاي محصور٧-١٤-٢٤ 

جوشكاري در داخل مخازن و به طور كلي در فضاهاي محصور تنها در صورتي مجاز است كه رعايت                  
رفه اي تأييد شود و مجوز انجام كار در        معيارهاي ايمني و تهويه هوا توسط كارشناس ايمني و بهداشت ح          

 .شرايط معين و زمان مشخص صادر گردد

  حريق و جوشكاري٨-١٤-٢٤ 

١-٨-١٤-٢٤ 

هرگاه جوشكاري در مجاورت مواد قابل اشتعال انجام مي گيرد بايد دقت شود كه ذرات فلز مذاب و                   
 در صورتي كه دور كردن مواد        .روباره گرم با مواد مزبور تماس پيدا نكنند و باعث ايجاد حريق نشوند               

مزبور از محل جوشكاري ميسر نباشد، در موقع جوشكاري بايد روي آنها را با ورقه هاي ساخته شده از                      
 .سيمان و پنبه نسوز يا نظاير آن پوشاند

٢-٨-١٤-٢٤ 

كن بايد در موقع جوشكاري در محلهايي كه خطر حريق وجود دارد               خاموش نفر مجهز به آتش    يك
فرد مزبور بايد   . كنندنه و مراقب باشد كه ذرات فلز مذاب از تركها و بازشوها و سوراخها عبور                  حاضر بود 

حداقل نيم ساعت پس از اتمام كار نيز در محل باقي بماند تا اطمينان حاصل شود كه خطر آتش سوزي                     
 .وجود ندارد



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٥٦

٣-٨-١٤-٢٤ 

 را ترك مي كند بايد آن منطقه       پس از اتمام جوشكاري، يعني وقتي كه جوشكار محل تازه جوش شده           
 .را به شكل مناسبي مشخص نمايد تا ساير كارگران با جسم داغ تماس پيدا نكنند

 استيلن  جوشكاري و برش اكسي٩-١٤-٢٤ 

 :رعايت موارد زير در اين فرآيند الزامي است

١-٩-١٤-٢٤ 

ري شوند، همچنين   سيلندرهاي پر و خالي استيلن نبايد در كارگاههاي جوشكاري و برشكاري نگهدا            
 .محل نگهداري سيلندرهاي اكسيژن و استيلن بايد به طور مطمئن از يكديگر تفكيك شوند

٢-٩-١٤-٢٤ 

لوله هاي قابل انعطافي كه استيلن و اكسيژن را از لوله هاي تغذيه يا از سيلندرها به مشعل جوشكاري                  
ت لوله ها نيز دنده هاي متفاوتي داشته      مي رساند بايد داراي رنگهاي متفاوت و مشخص باشند و پيچ اتصاال          

 .باشند تا احتمال بستن اشتباه لوله ها ازبين برود

٣-٩-١٤-٢٤ 

سوپاپ اطمينان، فشارسنج و تنظيم كننده هاي سيلندر اكسيژن نبايد با گريس، روغن و ساير مواد                   
 .چرب تماس داشته باشند

٤-٩-١٤-٢٤ 

آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و         مولدهاي استيلن بايد داراي مشخصات مندرج در         
 .امور اجتماعي باشند و در هنگام كار با اين مولدها دقت و احتياط الزم بايد صورت گيرد



 ٦٥٧ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

٥-٩-١٤-٢٤ 

 متر كمتر باشد و بهتر است سيلندرها در پناه ديوار و            ١٠فاصلة سيلندرهاي گاز تا محل برش نبايد از         
 .ا از تابش مستقيم آفتاب به روي آنها جلوگيري به عمل آيديا حفاظ مطمئني قرار گيرد ت

٦-٩-١٤-٢٤ 

در فواصل كم و به دفعات متعدد بايد شيلنگها از لحاظ نشت گاز و فرسودگي مخصوصاً در محل                       
اتصاالت مورد بازديد قرار گيرند و محلهاي نشت گاز بالفاصله تعمير شوند و اگر فرسودگي وجود داشته                   

 .مت را بريده و مجدداً به نحو مطمئن اتصال را برقرار كردباشد بايد آن قس

٧-٩-١٤-٢٤ 

در مورد برش ظروف ومخازن مواد نفتي، انجام برشكاري در فضاي بسته و موارد مشابه بايد شرايطي                 
 .كه در رابطه با جوشكاري عنوان شده رعايت گردد

٨-٩-١٤-٢٤ 

مشعل نبايد بر روي ميز،     . مني گذاشته شود  پس از پايان جوشكاي و برشكاري، مشعل بايد در محل ا          
 .كشو يا قفسه ابزار رها شود يا در كنار سيلندرهاي اكسيژن و استيلن آويزان شود

٩-٩-١٤-٢٤ 

 .كار روده در اين مورد بايد فندك مخصوص ب. براي روشن كردن مشعل نبايد از كبريت استفاده شود

 
 
 



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٥٨

 رساني  عالئم و تجهيزات هشدار دهنده و اطالع١٥-٢٤ 

  كليات١-١٥-٢٤ 

 :منظور دستيابي به هدفهاي زير استفاده مي شوده رساني ب از عالئم و تجهيزات هشدار دهنده و اطالع

١-١-١٥-٢٤ 

واسطة انجام كارهاي عمراني به وجود آمده        ه  عادي كه ب   رساني به موقع در مورد شرايط غير        اطالع
 .است

٢-١-١٥-٢٤ 

 و مردم نسبت به خطراتي كه ممكن است سالمتي آنها را               جلب توجه و حفظ هوشياري كاركنان      
 .تهديد نمايد

٣-١-١٥-٢٤ 

آگاه كردن افراد نسبت به مقررات ايمني و محدوديتهاي قانوني دائر بر اينكه رعايت آنها در محدودة                  
 .اجراي پيمان الزامي است

  ارتباط با راننده٢-١٥-٢٤ 

ي نظير جرثقيل و بيل مكانيكي برقراري ارتباط          يكي از اصول مهم در ايمني و كاربري ماشينهاي           
براي اجراي  . خصوص در شرايطي كه ميدان ديد محدود باشد       ه  مناسب و تبادل اطالعات با راننده است ب       

محل هدايت و راهنمايي     مطلوب عمليات و پيشگيري از حوادث احتمالي يك فرد آموزش ديده بايد در              
رساني مناسب   و درك آسان عالئم، از ويژگيهاي يك روش اطالع        سادگي، وضوح   . عهده گيرد  راننده را بر  

 براي بيل مكانيكي و ماشين آالت مشابه كه با           DIN 24081در اين مورد استفاده از استاندارد         . است
 در صورت تجهيز ماشين آالت به       ،اين عالوه بر . حركات قانونمند دست انجام مي گيرد معتبر مي باشند        

 .تلفن و بي سيم مي توان براي برقراري ارتباط با راننده استفاده كردوسايل ارتباطي مانند 



 ٦٥٩ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

  عالئم و برچسبهاي ايمني٣-١٥-٢٤ 

لغزنده بودن  «پيمانكار موظف است كليه شرايط ناايمن و مخاطره آميز در محل اجراي پيمان را مانند                
انتشار «و  » ن آالتمعيوب بودن ابزار و ماشي       «،  »وجود مواد اشتعال پذير و قابل انفجار         «،  »سطح

. گذاري كند  را با استفاده از تابلوهاي ايمني به طور مشخص عالمت             » زا آالينده هاي سمي و بيماري    
انتخاب طرح، محتوا، رنگ، ابعاد و محل نصب عالئم بايد با تأييد كارشناس ايمني و بهداشت حرفه اي                    

 .ته شوندعالئم ايمني بايد بالفاصله بعد از رفع خطر برداش. صورت گيرد

  كنترل ترافيك در عمليات راهسازي٤-١٥-٢٤ 

١-٤-١٥-٢٤ 

سرعت و حجم    نظر گرفتن متغيرهايي نظير نوع عمليات،        يك برنامه مؤثر كنترل ترافيك با در        
ترافيك، شرايط محيطي، زمان اجراي عمليات و ميزان خطر و همچنين بهره مندي از دستورالعملها،                    

 مورد نياز، مي تواند ايمني خودروهاي عبوري و سرنشينان آنها، عابران            روشها، تجهيزات و نيروي انساني    
پياده و كاركنان عملياتي را تأمين كند و در عين اجراي عمليات پيمان اختالل احتمالي در جريان ترافيك                  

 .عمومي را به حداقل برساند

٢-٤-١٥-٢٤ 

اي ايمني، منابع روشنايي و ساير      رساني و انتظامي، مخروطه    مشخصات تابلوهاي هشدار دهنده، اطالع    
تجهيزات كنترل ترافيك و همچنين انتخاب روشهاي كنترل در حين اجراي عمليات راهسازي و ساير                  
كارهاي عمراني بايد مطابق با آيين نامه عالئم راههاي كشور و ساير آيين نامه هاي مورد تأييد سازمان                   

 .ابري باشدريزي كشور و يا وزارت راه و تر مديريت و برنامه



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٦٠

٣-٤-١٥-٢٤ 

كليه كاركنان در محل اجراي پيمان بايد در شب و روز از فواصل دور براي رانندگان به خوبي قابل                     
به همين دليل لباسي كه مي پوشند بايد از قابليت ديد بااليي برخوردار باشد و با                         . يت باشند ؤر

 .استانداردهاي مربوط تطبيق نمايد

٤-٤-١٥-٢٤ 

يت و  ؤكار رفته بايد در هنگام تاريكي به اندازه كافي قابل ر             ه  يزات ترافيكي ب  كليه عاليم و تجه    
 تأمين روشنايي محل با يك منبع نور دروني يا بيروني و يا با استفاده از مواد                           . تشخيص باشد 

كار رفته در عالئم بايد     ه  مشخصات حداقل بازتاب شبرنگ ب     . منعكس كننده يا شبرنگ امكانپذير است      
 .استانداردهاي مربوطه باشدمطابق با 

٥-٤-١٥-٢٤ 

تعداد تابلوها در طول مسير نبايد بيش از حد نياز باشد و در صورت پايان كار و رفع خطر اين                            
 .سرعت برچيده شونده تجهيزات بايد ب

٦-٤-١٥-٢٤ 

براي استفاده درست از تجهيزات كنترل ترافيك بايد آنها را در شرايط مطلوب و وضعيت صحيح                     
ديده و تغيير شكل يافته بايد تميز، تعمير يا            آلود، آسيب  تابلوها و ساير تجهيزات خاك     .  كرد نگهداري

 .تعويض شوند

٧-٤-١٥-٢٤ 

عنوان يك روش در كنترل موقت ترافيك در راهها بايد توسط افراد آموزش ديده و                  ه  پرچمداري ب 
سئول است و در عين حال نسبت به        پرچمدار در برابر سالمتي كاركنان و مردم م       . دار انجام گيرد   صالحيت

 :اين بايد داراي ويژگيهاي زير باشد بنابر. ساير كاركنان ارتباط بيشتري با مردم دارد

 هوش طبيعي :الف



 ٦٦١ در كارهاي راهسازيدستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه اي فصل بيست و چهارم  ـ  

 شرايط جسماني مناسب از نظر بينايي و شنوايي :ب

 آمادگي ذهني مطلوب :پ

 دبانه همراه با قاطعيتؤبرخورد م :ت

 ظاهر آراسته و پاكيزه :ث

 اس مسئوليت نسبت به سالمتي كاركنان و مردماحس :ج

٨-٤-١٥-٢٤ 

دهي و ساير مقررات مربوط به پرچمداري بايد          لباس پرچمدار، محل استقرار پرچمدار، روش عالمت       
 .مطابق با آيين نامه هاي وزارت راه و ترابري باشد

  استانداردها١٦-٢٤ 

 شامل كيفيت و مشخصات وسايل        شماره و عناوين استانداردها و مقررات مربوط به اين فصل،             
حفاظت فردي، لباسهاي ايمني، انبار كردن، حمل و نقل و مصرف ايمن مواد ناريه، ايمني در كارهاي                     

 رساني و غيره طي جدول شماره          آسفالتي، بتني، خاكي و تونلسازي، عالئم هشدار دهنده و اطالع              

تاندارد ايراني در پاره اي از موارد فوق        كه اس  تا موقعي .  در فصل بيست و پنجم ارائه شده است         ١٣-٢٥
معتبر خواهد بود و در     ) ISO(تدوين نشده باشد در درجه اول استانداردهاي سازمان بين المللي استاندارد            

  مالك عمل   ASTM و   BS  ،DIN  ،ANSIصورت نبودن استاندارد مذكور به ترتيب آيين نامه هاي           

 .قرار خواهد گرفت

 




