
   ايمني در شبكه هاي عمومي

  دارند حتياطهايي در مورد سيم هاي برق و ساير تجهيزات كه در معابر عمومي قرارا

در معابر عمومي به عاليم هشدار دهنده كه روي تابلو هاي برق و تابلو هاي سيار كه كارگران نصب  -1
  .كرده اند توجه و مراقبت نماييد 

انشعاب و باز كردن درب آنها و ساير تجهيزات برقي مثل تابلو هاي برق ، پايه از دستكاري به جعبه هاي  -2
  .هاي فلزي روشنايي ، دريچه ترمينال آنها و امثالهم خودداري نماييد

در صورتيكه حفاري جهت كابل برق احداث شده و يا كارگران مشغول به كار هستند مراقبت نماييد تا  -3
  .سير حفاري كه تا چند روز پر نمي شود به منطقه برق خود اطالع دهيدضمنا م. خطري متوجه شما نباشد

در صورت مشاهده هر گونه اتفاق غير منتظره در رابطه با تجهيزات برقي مثل تير شكستگي ، آتش  -4
  .مراتب را فورا به اداره حوادث منطقه خود اطالع دهيد... سوزي در تجهيزات برقي ، سيم پارگي و 

  .بخصوص تيرهاي فلزي را لمس نكنيد راني و مرطوب ، تنه درختان و تيرهاي برقهواي بادر  -5

  .از بچه مراقبت نماييد كه به دريچه باز شده پايه هاي روشنايي فلزي نزديك و دستكاري نكنند -6

تيرها وجود دارد ، بچه ها را  خطر لغزشدر جاهاييكه تيرهاي سيماني برق روي هم انباشته شده و  -7
  .ت نماييدمحافظ

  .سيم هاي لخت كه از روي تيرهاي برق به سطح پايين يا زمين افتاده هرگز دست نزنيد -8

  .مراقبت نماييد ، اشياء فلزي مثل آنتن تلويزيون به سيم هاي برق نزديك نشود -9

  .اشياء فلزي را در ساختمان يا معابر به سيم هاي برق نزديك نكنيد - 10

  .هاي زميني پارك نكنيد تپسماشين خود را مقابل  - 11

مثل جعبه انشعاب ها را باز و  هرگز تجهيزات برقي بيروندر صورتيكه اختاللي در برق منزل داريد ،  - 12
  .و هرگز از تعميركار الكتريكي نخواهيد اين كار را انجام دهد تعميير نكنيداقدام به 

عبور يا مانور به شبكه برق نزديك و ماشين هاي مخصوص مثل جرثقيل و كاميون و كمپرسي در موقع  - 13
  .بايستي اين مورد را توجه نماييد.ايجاد خطر شود

  .در رانندگي دقت نماييد بخصوص در شبها كه وسيله خودرو به تجهيزات برقي اصابت نكند - 14

  .لوله هاي فلزي محافظ كابل جعبه انشعاب و ساير متعلقات را هرگز دست نزنيد - 15



  .روشنايي را در اسرع وقت به نگهباني منطقه اطالع دهيد چراغ هاي خاموش - 16

از شبكه هاي برق اقدام به گرفتن برق غير مجاز نكنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را به نگهباني  - 17
  .منطقه اطالع دهيد

اد اگر افرادي در ارتباط با برق مراجعه نماييد ، كارت شناسايي در خواست و مراقبت نماييد كه افر - 18
  .مشكوك نباشند

در موقع نصب يا جمع آوري تير برق و ترانس برق كه جرثقيل و كارگران مشغول به كار هستند، خطر  - 19
  .باز شدن زنجير و ساير خطرات وجود دارد شديدا محوطه خطر را در نظر داشته باشيد

مراقبت . برقي باز باشدممكن است بر اثر بي احتياطي كارگران برق در لحظاتي درب ورودي تجهيزات  - 20
  .نماييدكه بچه ها و بزرگترها داخل پست نشوند و تجهيزات برقي را دست نزنند

در پشت بام ها مراقبت نماييد در هنگام برف روبي يا ساير موارد مواد به روي سيم هاي برق ريخته  - 21
  .ي و حادثه وجود داردنشود ضمن اينكه در رطوبت، پارو و مواد عايق نيز هادي شده و خطر برقگرفتگ

تير هاي چوبي كه آغشته به مواد سمي هستند ، اگر تراشه آن در دست بچه ها بعلت مختلف فرو رود  - 22
  .خطرات عفونت دارد ، مراقبت نماييد

درختاني كه درگير با شبكه هستند بخصوص درختان ميوه مثل توت ، براي بچه ها و جوانان كه باالي  - 23
  .مواقعي امكان خطر دارد ، مراقب باشيد درخت رفته اند در

هرگز روي تير هاي برق و يا درب پست ها و ساير تابلو ها ، اعالنات نصب نكنيد اين مسئله بسيار  - 24
  .خطرناك است بخصوص نصب آگهي ها روي تير هاي برق كه خطر برقگرفتگي وجود دارد 

  .مشاهده شده است تا بحال چندين حادثه منجر به فوت در اين قبيل موارد 

خطرات قير مذاب بسيار . كارگران در معابر براي اتصال كابل هاي زمين از قير مذاب استفاده مي نمايند  - 25
  .به بچه ها و جوانان احتياط با برخورد به اين موارد را ياد آوري كنيد. جدي است 

  دستورات ايمني و حفاظت برقكاران

  .را از خود دور نمايند... از قبيل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و  تمام اشياء فلزيبرقكاران موظفند هنگام كار  -1

در گروههاي دو نفره ، انجام كار همزمان در ارتفاع و يا روي تابلو براي بيش از يكنفرممنوع مي باشد و  -2
  .فرد دوم بايد مراقب بر چگونگي اجراي صحيح كار باشد

  .اندارد و به هرگونه روش شخصي ممنوع مي باشد قطع و وصل مدار بصورت غير است -3



در مدت زمان انجام كار گروه تعميرات روي تجهيزات الكتريكي ، بايستي وسيله نقليه گروه در محل كار  -4
  .آماده باشد

  .در محيط كار بايد نوربه حد كافي موجود باشد -5

  .دار ممنوع استانجام كار روي خطوط برق) رعد و برق(در شرايط جوي غير عادي -6

  .هر گونه تغيير در لوازم ايمني استاندارد شده ممنوع مي باشد -7

  .در صورت نياز به كار نفر دوم روي يك پايه ، صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع است -8

در صورتيكه شبكه به طريقي احداث شده باشد كه انجام كار بصورت برقدار ميسر نباشد الزم است قبل  -9
  .از هر گونه عمليات روي شبكه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دريافت گردد

  .افراد اجرايي بايستي از لوازم ايمني و ابزار كار سالم استفاده نمايند  - 10

  .هنگام كار حضور سرپرست گروه در محل كار الزامي است  - 11

ني و ابزار كار موارد زير را رعايت افراد گروه اجرايي موظف مي باشند ضمن استفاده از لوازم ايم - 12
  نمايند 

افراد مي بايستي لوازم ايمني و ابزار كار را سالم و (تميز و سالم نگهداشتن لوازم ايمني و ابزار كار :  الف
  .)تميز نگهداشته و از بكار بردن لوازم ايمني و ابزار كار معيوب خودداري نمايند

ي بايستي لوازم و ابزار كار را بطور صحيح بكار گرفته و در حمل افراد م(حمل و كاربرد صحيح لوازم : ب 
  .)آن رعايت احتياط را بعمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خود داري نمايند

در صورت استفاده از خودرو ، موتورسيكلت ، ماشين آالت و ماشين آالت سنگين ، رعايت مقررات ايمني  - 13
  .و خاص آن الزامي است 

  .در صورت استفاده از موتور سيكلت بايستي از كاله ايمني استفاده شود  - 14

خودرو اتفاقات بايد مجهز به بي سيم ، آژير ، چراغ گردان ، پرژكتور ، كپسول اطفاء حريق ، فالشر و  - 15
  كمربند ايمني باشد

  .در صورت استفاده از نردبان مقررات ايمني و خاص مربوطه الزامي است  - 16

صورت نياز به نردبان با ارتفاع بيش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پايه و بصورت  در - 17
  .عمودي نفر دوم همكاريهاي الزم را به عمل آورد



مجريان موظف مي باشند قبل از اجراي كار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به  - 18
  .اطالع مشتركين برسانند

ضعيت شبكه به طريقي باشد كه براي افراد اجرايي ، اهالي و يا تاسيسات خطر آفرين باشد چنانچه و - 19
  .بايستي شبكه بالفاصله از نزديكترين محل قطع گردد 

  .برقكار گروه اتفاقات هنگام عزيمت به ماموريت حق رانندگي خودرو اتفاقات را ندارد - 20

مودن شبكه از منبع تغذيه و قطع كليد راه انداز معابر و در صورت كار با شبكه بي برق ، پس از جدا ن - 21
  .آزمايشات بي برقي مدار بايستي طرفين محل كار اتصال زمين گردد

آزمايش الكتريكي بمنظور حصول اطمينان از بي برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعايت  - 22
  فاصله مجاز

محل كار و در معرض ديد مجري بطريقي كه تا پايان كار  بستن دستگاه اتصال زمين موقت در طرفين - 23
  نيازي به جابجايي آن نباشد

  تخليه الكتريكي مدار - 24

  .قبل از وصل نمودن برق مدار اطمينان حاصل شود كه مدار سالم و افراد مشغول كار نمي باشند - 25

آن كه ممكن است استحكام كافي نداشته كارگران نبايد از سيم مهار ، ميخ ها ، تسمه ها ، سيم ها و امثال  - 26
   .باشد آويزان شوند

   

  .دستكش عايق الستيكي را بدون روكش چرمي نبايد بكار برد  - 27

قبل از نصب يا برچيدن هادي يا كابل ، نيرويي كه بعدا به تيرها و يا تاسيسات مشلبه وارد خواهد شد  - 28
  .يري از انهدام اجزاء يا اشيا حامل نيرو به عمل آيد بايد مورد نظر قرار گيرد و اقدام الزم جهت جلوگ

  طنابهايي كه در نزديكي خطوط برقدار مورد استفاده قرار مي گيرند بايد  - 29

  از جنس غير هادي باشند
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