
 

 

 

 یسوخت رسان یگاههایدر مورد جا یمنیا یها و هشدارها هیتوص

 یکده دارا  یاز احددا  صردرتاص   یسوخت رسان یگاههایو اطراف جا هیشود که در حاش یسع دیالمقدور با یحت -1

 ۳۰)حداقل( در شعاع  یسانسوخت ر یگاههایگردد. جا یباشند خوددار یم ادیو رتت و آمد ز یتیگردش جمع

احدا  نشده و وجود نداشدته باشدد.    یصررتاص چگونهیشعاع ه نیبوده و در ا یمنیا میحر یدارا دیخود با یمتر

 گونده  نید پنجدره ا  ایدرب عبور و مرور و  ،یمنیا میدر خارج محدوده شعاع حر یدر صورت وجود هرگونه صررت

 باز گردد. ایاحدا  شده  یرسانسوخت  گاهیمشرف به جا یدر تضا دیات نباصررت

احدا  گردد کده خدروج    گاهیاز محوطه جا یالمقدور در محل یحت یسوخت رسان یگاههایجا یدتتر ساتیصأس -2

 سدتم یضدرورصأ بده س   دید با یسدوخت رسدان   یگاههایجا هیباشد. کل ریکارکنان آن به سرعت و سهولت امکان پذ

 زاتید صجه گدر یو د بانیو ادوات پمپاژ و سدا  لیوسا هیکه کل یمطمئن و برابر ضوابط استاندارد ، به نحو نگیارص

 ندگ یارص سدتم یس ییاز سالمت و کدارآ  نانیمجهز باشند. به منظور اطم -را پوشش دهد  گاهیجا یو رسانا یتلز

قدرار گرتتده و    ردال  یصوسط اتراد مسئول و ذ یو کنترل دوره ا ینیو منظم مورد بازب قیبطور دق دیبا گاههایجا

 در دتاصر مخروص ثبت و ضبط گردد. ربوطهگزارش م

تدور    یخدال  یو مشاهده هر گونه تضا یکامال از ماسه مملو بوده و در صورت بررس یستیبا گاهیکف جا یکانالها -۳

قطع و وصدل آنهدا    دیاشته و کلضد جرقه قرار د ید رداخل حفاظها دیبا گاهیجا یی. روشناندیآنرا با ماسه پر نما

 قرار داشته باشد. گاهیدر محل دتتر جا رداستاندا یدر جعبه ها

کده تاقدد    یاز داخل لوله تلز یستیداخل صلمبه ها با ایبرق صلمبه ها اعم از داخل کانال و  یها یکش میس هیکل -4

 باشد. قیضد حر دیبا زیها ن میباشند عبور کرده باشد و جعبه صقس یاز محل اصرالها با خارج م یهر گونه ارصباط

قرار گرتتده   راتیو صعم یمنیا نیمسئول دیمرصبأ مورد بازد دی)ارت( با گاههایجا نیاصرال زم یها میلوله ها و س -5

بدا   دید شده باشد و محدل اصردال آنهدا با    یگره خوردگ ای یدچار پارگ ینقطه ا چیدر ه دیاصرال نبا یها میو س

 بست مخروص بسته شود.

 

 

 

 



 

 

 

 هیمخروص صخل گاهیخودرو رادر جا یسوخت به نحو هیدر هنگام صخل دیحمل سوخت با روصمخم یخودروها -6

قرار داشته باشد صا در مواقع ضرورت به سهولت امکان  گاهیجا یبطرف معبر خروج لیکه سر اصومب ندیپارک نما

از اسدتقرار کامدل و مطمدئن     هیقبل از شروع به صخل دیحامل سوخت با یباشد. راننده خودروها سریخروج آن م

 در محل استقرار راننده حضور داشته باشد.  هیصخل اتیعمل انیداشته و صا پا نانیخودرو اطم

اقددام وا زمحکدم بدودن آن     ندگ یارص سدتم یسوخت نسبت به اصرال س هیموظف است قبل از صخل هیمسئول صخل -7

 یمند یو ا راتید صعم نیصوسدط مسدئول   کباریحداقل هر سه ماه  یستیبا هیصخل یخرطوم یمطمئن گردد. لوله ها

و کنتدرل صوسدط    ینیحاصل شود و گزارش بدازب  نانیقرار گرتته و از سالمت بودن آنها اطم شیمورد آزما قایدق

 در دتتر مربوطه ثبت گردد.   خیبا ذکر صار رندگانیگ شیآزما

 ی. نرد  صابلوهدا  گدردد  یجد  خدوددار  دیاماکن با نگونهیدر ا انیبا شعله عر یهر نوع منابع حرارص یریاز بکارگ -8

 یضرور گاهیعموم باشد در محل جا تیبسهولت قابل رو کهیو عالئم هشدار دهنده بطور اتیعدم استعمال دخان

 است. 

اسدت.   یضدرور  گداه یجا یآنها به لوله خروج گاز با ارصفاع مناس  با بندا  زیو صجه ینیرزمیکردن مخازن ز زولهیا -9

و چاه  یاصاقک مناس  دسترس جادیموجود از جمله ا یمنیدتن مخازن سوخت با صوجه به استانداردها و ضوابط ا

شدده   زیسدرر  یمدواد سدوخت   تیجهت هددا  گاهیمناس  دراطراف جا یکانالها جادی. اردیصورت پذ دیتروکش با

 دید مزبور با نگیکانالها و سپت هیگردد ضرورت دارد. در صعب هیصعب دیمنظور با نیکه به هم ینگیبه سپت یاحتمال

 تید مدرصبط نگدردد. رعا   یند یرزمیو ز یآب محلد  یو مجدار  یابدان یخ ینحو با آبروها چیگردد که آنها به ه تدق

 است. یضرور اریبس عاتیو ضا یمواد سوخت یها یو رتع آلودگ گاهینظاتت مداوم کف جا

 .ندیاستفاده نما منیو ا خیبدون م یضد جرقه و کفشها ینخ یدر هنگام کار از لباسها یستیبا گاهیجا پرسنل -01

بوده و طبعأ  ربطیو مراجع ذ یآصش نشان ادارهاز  یمنیو مجوز ا هیدیصائ یضرورصا دارا دیبا یسوخت رسان گاهیجا -11

 مناس  برابر ضوابط استاندارد خواهد بود.  یمنیا ستمیس قیدق یو اجرا یمزبور منوط به طراح هیدیصدور صأئ

کده   یبده نحدو   طیمتناس  با حجم مح ازیمورد ن یخاموش کننده ها گریو د یپودر یکننده ها موشوجود خا -12

 است. یباشد ضرور یسهل در مواقع اضطرار یقابل دسترس

 دید با ازید مدورد ن  یه هاو خروصا خاموش کنند قیاعم از اعالم و اطفاء حر گاهیشده در جا هیصعب یمنیا ستمیس -1۳

 مربوطه باشد. هیدیصأئ یقرار گرتته و دارا یدوره ا رلمورد کنت رال یصوسط اتراد ذ

 



 

 

 

شده در  هیصعب یاطفائ زاتیو صجه یمنیا ستمیکامل با نحوه استفاده از س یآشنا یدارا دیبا گاهیپرسنل جا هیکل -14

 ردال  یاز مرجدع ذ  یآصش نشان شیبا گرا یمنیآموزش ا یمقدماص نامهیگواه یبوده و لزومأ و حداقل دارا گاهیجا

 باشند.(  ی)آصش نشان


