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تعاریف :
کارفرما  :در این دستور العمل ( دستور العمل ومقررات ایمنی،بهداشت ومحیط زیستت پیمانکتارا ) منظتور از اارررمتا ،
شرات توزیع نیروی برق جنوب استا ارما می باشد.
شرکت  :در این دستور العمل منظور شرات توزیع نیروی برق جنوب استا ارما می باشد .
پیمانکار  :اشخاص حقیقی یا حقوقی اه براساس قرار داد منعقده انجتا ،ختدمات رنتی ( ستروی
تعمیر و سروی

و ناهتداری ، -بازدیتد ،

خطوط رشار ضعیف و رشار متوسط و پستهای زمینی هتوایی و روشتنایی معتابر -اتفاقتات -دیستاایین

-

قرائت و توزیع  -وصول مطالبات  -بازرسی ،نصب و تست انتور ، -توسعه و احداث  -اصالح و بهینه سازی وپشتیبانی ،اداری
و خدماتی و تامین نیروی انسانی را برعهده دارند.
این دستورالعمل جزءاسنادمناقضه است وپیوست الیه قراردادها می گردد.و پیمانکار موظف و متعهد بته انجتا و رعایتت
اصول آ خواهد بود و در صورت عد رعایت اصول و مقررات ایمنی  ،هتر گونته حاد ته رتردی  ،گروهتی  ،تاسیستاتی و
شهروندی و ایجاد خسارات جانی و مالی  ،محیطزیستی الیه مسئولیت ناشی از این موارد برعهد ه پیمانکار خواهد بود .
این دستورالعمل شامل موارد زیر می باشد :
 -1تعهد ات ایمنی –بهداشت وزیست محیطی
 -2شرایط ووظایف نیروی انسانی
 -3مقر رات ایمنی اار (مقررات ایمنی قبل از انجا اار –مقررات ایمنی حین انجا اار –مقررات ایمنی بعد از انجا اار )
 -4شرایط ایمنی خودروها ( وانت –باالبر –جر قیل -تریلر و سواری –وانت و) ...
 -5تجهیزات ایمنی و حفاظتی رردی و گروهی
 -6دستورالعمل های ایمنی  :سایر دستورالعمل های  HSE،روشهای اجرائی ،ررمها،اه در صورت لزو توسط شرات تهیه
و یا بازناری شده در اختیار پیمانکارا قرار خواهد گررت (.مانند دستورالعمل تهیه  HSE PLANپیمانکاران)
-7تشویق وتنبیه پیمانکارا براساس دستورالعمل تشویق وتنبیه  HSE،به شماره ()WI 10SFصورت خواهد گرفت.
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- 1تعهدات ایمنی
 1-1الیه پیمانکارا طرف قرارداد شرات موظف بته رعایتت اصتول و مقتررات ایمنتی ،بهداشتت ومحتیط زیستت طبتق
دستورالعمل های HSEشرات می باشد.
 1-2همکاری اامل با اارشناسا  ،ناظرین و بازرسین ایمنی اه به منظور انترل و نظارت ایمنی اار پیمانکارا مراجعه متی
نمایند الزامی است .
 1-3استفاده از نیروهای آموزش دیده و دارای گواهی از سازمانهای معتبر الزامی است .
 1-4الیه پیما نکارا  ،موظف اند  ،یک نفر مسئول رنی ( اه صالحیت و توانمندی مسائل رنی و ایمنی را داشته و مورد تایید
واحد ایمنی باشد) به عنوا نماینده تا االختیار پیمانکار به واحد ایمنی شرات معرری نمایند .
1-5الیه پیمانک ارا بایستی گواهینامه تایید صالحیت ایمنی را از اداره تعاو اار ورراه اجتماعی را اخذ ونسبت به تمدیتد بته
درتر ایمنی وانترل ضایعات موقع آ اقدا نمایند.
 1-6مسئولیت ایمنی پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد .
 1-7مسئولیت تهیه لواز ایمنی انفرادی ولواز ایمنی گروهی بر عهده پیمانکار می باشد.مار ختالف آ درقردادکارشتده
باشد.
تبصره  : 1الیه لواز ایمنی رردی و گروهی بایستی از انواع موردتایید درتر ایمنی باشد.
 1-7پیمانکار موظف است گروههای اجرایی را حداقل با دونفر(برقکار ویک نفر سرپرست ) نیروی انسانی آموزش دیتده
همراه با تجهیزات اامل مورد نیاز جهت انجا اار اعزا نماید
 8 -1اعزا انفرادی پرسنل حتی جهت انجا اارهای ساده ممنوع بوده و در صورت تخطتی موجتب برختورد بتا پیمانکتار
خواهد شد.
 1-9پیمانکار موظف است سرپرستا گروههای اجرایی را تعیین و آنها را توجیه اند اه موارد زیر را رعایت نمایند :
الف– پیمانکار حق انجا هیچ پروژه ای را بدو هماهنای و اطالع مسئولین کیربط و بدو اخذ مجوز حتق شتروع بته اتار
ندارد
ب -رر انترل و تایید ایمنی بایستی هر روز توسط سرپرست گروه تکمیل و اخذتاییدییه مسئول ایمنی در ابتدای هتر روز
ااری ضروری و الز باشد
پ  -قبل از اعزا گروه به محل اار  ،پرسنل بایستی مجهز به لواز ایمنی رردی و گروهی بوده و بعد به محیط اار اعتزا
شوند.
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ت -هماهنای اامل با اتفاقات در اجرای خاموشی ها ی رشارضعیف ومتوسط و در ستروی

قترار داد تاسیستات و تعهتد

نسبت به رعایت زما مجاز خاموشی و دریارت مجوزات مربوطه تکمیل و اختذ رتر خاموشتی الزامتی اته رقتط توستط
سرپرست گروه تعیین شده صورت می گیرد .
ث-آدرس محل اار و زما شروع و خاتمه اار هر پروژه یا دستور اار بایستی به طور دقیق در درتر بت گتروه اجرایتی
بت و اپراتور اتفاقات را از موقعیت و محل اارگروه اجرایی باخبر سازند .
 1-10پیمانکار موظف به رعایت اامل دستورالعمل هایی اه متعاقباً توسط درتر ایمنی ستاد و یا مراجع دیار شترات صتادر
خواهد شد می باشد .
1-11

پیمانکار متعهد می شود در هناتا انجتا عملیتاتی اته نیتاز بته حفتاری دارد مطتابق دستتورالعمل حفتاری عمتل

اندونسبت به نصب عالئم هشداردهنده درمحل های حفاری شده مطابق آئین نامه های راهنمایی ورانندگی اقدا انند.
 1-13الیه پیمانکارا بایستی در طول سال نسبت به آموزش ایمنی اتارگرا ختود اقتدا و در صتورت برگتزاری دوره
آموزشی تخصصی از طرف شرات  ،نسبت به معرری پرسنل خود جهت شرات دردوره اقدا انند.
.
 1-14در صورت وقوع حوادث ( نیروی انسانی یا تاسیساتی ) پیمانکار موظف به ارائه گزارش حاد ه حدااثر تتا پایتا روز
وقوع حاد ه به مسئول ایمنی امور مربوطه خواهد بود.
 1-15پیمانکار ملز به تامین نیروی جایازین آموزش دیده و مطلع  ،بانظر درتر ایمنی در صورت عد حضور هر یتک از
پرسنل خویش می باشد .
 1-17در صورتیکه ررد حاد ه دیده طبق گزارش پزشکی بهبودی اامل نیارته باشد پیمانکار بایستتی جهتت بته اتار گیتری
مجدد ررد مصدو حتماٌ تایید ایمنی ستاد را دریارت نماید.
 1-18در صورتی که پیمانکار  ،شخص حاد ه دیده را به اار گماشته و منجر به بروز حاد ه ای دیار جهت شخص مصتدو و
یا خسارت به تاسیسات شرات گردد عالوه براینکه مسئولیت حاد ه برعهده پیمانکتار متی باشتد پیمانکتار ملتز بته جبترا
خسارات مالی وارده به شرات می باشد .
 19 -1سایر مق ررات و تعهداتی اه رعایت آنها برحسب شرایط و باتوجه به قوانین و مقتررات قتانو اتار و دستتورالعمل
های وزارت اار و امور اجتماعی ووزارت نیرو و شرات و سایر ارگانهای کیربط  ،برعهده پیمانکارا

متی باشتد بته قتوت

خود باقی است و عد اشاره به آنها در این دستورالعمل موجب ررع مسئولیت پیمانکارا نخواهد شد.
 1-20الیه ارراد پیمانکاری بایستی گواهی سالمت جسمی را ارائه دهند.

- 2شرایط و وظایف نیروی انسانی پیمانکار
 2-1توانایی مناسب ریزیکی و جسمانی به منظور اار در شبکه های توزیع برق را داشته باشد.
 2-2ررد برقکار بایستی آموزش دیده ( دارای گواهینامه از سازما رنی و حرره ای در رشتته هتای دوره ایمنتی در بترق
ودوره رن ورز ایمنی وانترل ضایعات ) و حداقل دارای یکسال سابقه اار در شرات های زیر مجموعه مرتبط با توزیع برق
باشد..
 2-3پرسنل برقکار ملز به رعایت اصول اخالقی و انضباطی در هناا حضور در محل اار می باشد .
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 2-4در صورت ضرورت اار پرسنل پیمانکار در شیفت شب الیه پرسنل موظف به پوشید جلیقه زرد شتبرن

در طتول

انجا عملیات می باشد.
 2-5پرسنل موظفند در حین اار در شبکه  ،تما اشیاء رلزی از قبیل ساعت  ،اناشتر  ،گردنبند و ....را از خود دور نمایند .
 2-6عوامل اجرایی موظفند قبل از هر گونه عملیات اجرایی مجوزهتای الز ( دستتور اتار – رتر خاموشتی بتا مجتوز –
هماهنای با اپراتور امور یا قسمت کیربط ) را اسب نمایند .
 2-7حضور سرپرست گروه در هناا اجرا وتا پایا اار الزامی است.
 2-8تمامی ارراد گروه اجرایی موظف به استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت رردی و گروهی در هناا اار می باشند.
 2-9در صورت شرایط اار با شبکه برقدار ضروری است مراحل زیر اجرا شود :
الف – دریارت محوز انجا خاموشی در قالب مجوز مربوطه
ب  -قطع برق و نصب اارت حفاظتی برروی الیدهای مربوطه
پ  -آ زمایش بی برقی خط توسط رازمتر و حصول اطمینا از بی برقی شبکه
ت -ت خلیه الکتریکی مدار جهت اطمینا از تخلیه و منتقل شد بار الکتریکی کخیره شده در مدار به زمین
ث  -نصب دستااه سیستم اتصال زمین در طررین ویا به تعداد مسیرهای شبکه اه به محل اار ختم می شود الزامتی بتوده
اه حداقل یک راصله از پایه محل اجرای اار وقابل روئیت باشند
ج  -استفاده از عالئم هشدار دهنده ( مخروطی شکل یا نوار خطر) در محیط اار
 10- 2پرسنل موظف به استفاده صحیح از ابزار اار ووسایل ایمنی می باشند مخصوصاً برای اشید یا جازد ریوز استفاده
از انبر دست ممنوع و باید حتماً از ریوزاش وشیلد صورت نیز استفاده نمایند .
 2-11گروههای اجرایی جهت قطع ووصل ریوز اات اوت در هر شرایط بایستی عالوه براستفاده از یوب استیک عایق حتمتاً
از دستکش عایق رشار متوسط استفاده نمایند .
 2-12استفاد ه از تلفن همراه در هناا اار برروی شبکه ممنوع می باشد .
 2-13پرسنل موظف به ناهداری وحمل ونقل صحیح ابزار در محل اار و در خودرو می باشند .
 2-14رعایت رواصل مجاز و حریم ها در هناا اار و یا نزدیکی به شبکه برقدار الزامی است .
 2-15پرسنل جهت ورود به پستهای زمینی برق بایستی مجوز دریارتت و همتاهنای الز را بتا مستئولین کیتربط بته عمتل
آورند .
 2-16پرسنل در هناا ورود به پست زمینی بایستی مجهز به وستایل حفاظتت رتردی و گروهتی بتوده و بایستتی حتریم
ترانسفورماتور ها و تابلوها را رعایت نمایند .
 2-17پرسنل توجه انند اه عبور از سمت رشار متوسط ترانسفور ماتور برقدار ممنوع می باشد.
 2-18بکارگیری راننده یا رانندگا وسایل نقلیه در انجا اار یا رعالیتهای محوله ممنوع می باشد .
 2-19هرگونه خسارت ویا خطر زیست محیطی جهت اجرایی شبکه ممنوع بوده وباید به اطالع اارررما رسانیده شود.
 2-20سیمبانا حین اار بر روی شبکه رشارضعیف،همواره راز معابر را نیز برقدار تلقی انند.
 2-21رعایت مقررات واصول ایمنی درخصوص خط گر بر اساس دستورالعمل خط گر ()WI08PDصورت گیرد.

 -3مقررات ایمنی گروههای اجرائی
 3-1مقررات ایمنی قبل از انجا اار
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 3-2مقررات ایمنی حین انجا اار
 3-3مقررات ایمنی بعد از اتما اار

 -3-1مقررات ایمنی قبل از انجام کار
الف -شروع به اار بعد از ابالغ مسئول کیربط مدیریت برق شهرستا صورت گیرد .
ب  -د ر صورت نیاز به اعمال خاموشی رر تقاضای خاموشی دریارت  ،تکمیل و مجوز مربوطه اخذ گردد .
پ -ا لیه ابزار و لواز حفاظت رردی و گروهی توسط پرسنل و سرپرست گروه بازدید و بررسی گردد .
ت  -د ر صورت نیاز به انجا اار در محلی دیار مراتب سریعاً به واحد مربوطه گزارش و مجوزهای الز اخذ گردد.
ث  -حضور سرپرست گروه الزامی است .
ج  -نصب اارتهای حفاظتی روی تاسیسات مانوری الزامی است .
چ – مراحل قطع –تست-تخلیه وارت شبکه به صورت اامل انجا شود. .
ح  -محیط اار با نوار حفاظتی و یا مخروطی هشدار دهنده محصور گردد .
خ  -و ضعیت محیط اار و شبکه از حیث حریمها و رعایت رواصل مجاز وررع نقاط خطر بررسی و نکات ایمنی مربوطه لحاظ
گردد.
ه-با توجه به ا رزایش سیستم های رتوولتائیک در شبکه درهناا اار بر روی شبکه رشارضعیف وارزایش سیستم هتای تولیتد
پراانده درشبکه رشار متوسط اصول طالیی ایمنی بایددقیقا رعایت گردد

 3-2مقررات ایمنی حین انجام کار
الف  -پوشش تمامی ارراد در محل اار به البسه ایمنی (لباس اار  ،افش ایمنی ،االه ایمنی  ،دستکش (متناسب با نتوع اتار )
الزامی است .
ب – قطع –تست-ت خلیه وارت شبکه به الیه مسیرهایی اه به محل اار ختم می شودبا حضور مامور مانور دقیقا ارت شود..
پ – ایمن سازی محیط اارانجا گردد.
ت  -خاموش ارد تلفن همراه اارگر در حین اار ودر طول اجرای عملیات الزامی می باشد.
ث -د ر صورت اار بر روی شبکه هوایی طبق آموزشهای دیده شده  ،صعود و ررود ایمن صورت گیرد .
ج -انترل طناب و قطعات امر بند ایمنی قبل از صعود الزامی است .
چ  -استفاده از ایسه ابزار اار امری متصل به امر بند در هناا اار بر روی شبکه های هوایی الزامی است .
ح -در حین انجا عملیات  ،حضور خودرو گروه در محل اار الزامی است .
خ -ا ستفاده از اشیاء رلزی مانند ساعت  ،اناشتر  ،گرد بند  ،موبایل و ...در هناا اارممنوع می باشد .
د -استفاده الیه پرسنل از دستکش های ساق بلند عایق در هناا اار استفاده انند .
ک -در صورت لزو اار همزما دونفر از اعضای یک گروه در تاسیسات هوایی یا زمینی الز است ررد سومی اه صالحیت
داشته باشد در محل حاضر و مراقب اجرای ایمن عملیات باشد (حضور سرپرست )
ر – تامین روشنایی محل اار جهت گروه اجرایی الزامی است .
ز-قبل از برقدا ر نمود شبکه  ،اطمینا حاصل شود اه اار پایا یارته و اشیاء (لتواز ) از روی شتبکه جمتع آوری شتده و
ارراد مشغول به اار نباشند .
كد فرم FR20QA00 :
شماره ويرايش صفحه 00

وضعيت مدرك :

صفحه

از

عنوان

 :دستورالعمل و مقررات ايمنی بهداشت ،محيط زيست پيمانکاران

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

كد

:

WI01SF02

 3-3مقررات ایمنی بعد از انجام کار
الف  -انترل و جمع آوری ابزار و لواز ایمنی و جدا سازی ابزار و لوازمی اه معیوب شده اند .
ب  -انترل تاسیسات محل اار از نظر جا نماند ابزار یا وسایل اضاری
پ  -ا عال پایا اار به واحد اتفاقات و عملیات مدیریت برق شهرستا وجمع آوری سیستم های ارتین

بتا حضتور متامور

مانور
ت  -جمع آوری وسایل هشدار دهنده.
ث  -برقدار نمود و عادی سازی محل اار یا عملیات .
ج-پ اایزه سازی محیط اار از انواع مواد زائد جامد و جلو گیری از آلودگی محیط زیست

-4شرایط ایمنی خودروها
خودروها شامل الیه خودروهای سبک و سناین می باشد.
شرایط ایمنی خودروها به طور الی در سطور کیل کاتر متی گتردد اته بته تفصتیل در بختش دستتورالعمل هتای ایمنتی
خودروها به اطالع خواهد رسید :
 4-1ظاهر خودرو ،بدنه  ،الستیکها و سیستم داخلی و ترمز دستی از نظر اارشناسی رنی سالم واستاندارد زیست محیطتی
نیز رعایت شده باشد.
 4-2تمامی خودروها بایستی مجهز به ااسول آتش نشانی و ایف امکهای اولیه باشد.
 4-3خودروها بایستی هرروز صبح توسط راننده بازدید و مورد انترل قرار بایرند.
 4-4در تمامی خودروهای سبک و سناین وسایل هشدار دهنده موجود باشد و درهناا اار مورد استفاده قرار گیرند .
 4-5الیه خودروها بایستی دارای بیمه نامه شخص الث معتبر همراه خودرو باشد .
 4-6رانندگا باالبر ،جر قیل و لیفتراك بایستی دارای گواهینامه ویژه معتبر باشد.
 4-7خودرو گروه در محل اار حضور داشته باشند.
 4-8الیه خودروهای سبک وسناین بایستی دارای گواهی تایید شده معاینه رنی از مرااز معتبر داشته باشد.
 4-9درخصوص باالبرهای خط گر نصب سیستم ارت باالبر در حین اار الزامی است.همچنین بایستی خودروهای خط گتر
دارای تاییدیه الز از مرااز معتبر باشدوعالوه بر داشتن عالئه هشداردهنده یراغ های خطر برروی جکهای باالبر باشد.
 4-10خودرو راقدآالیندگی هوا ،صوت،خاك،ریزش روغن وخالی از گردوغبار اضاری باشد.

-5تجهیزات ایمنی و حفاظتی فردی و گروهی
در این بخش ،رهرست ابزار و تجهیزات رردی و گروهی اه یک ررد برقکار بایستی به همراه خود داشته باشتد بته تفکیتک
نوع اار اجرایی در جداولی با عناوین زیر می باشد .
جدول  1-5گروه اتفاقات و عملیات
جدول  2-5گروه تعمیرات هوایی
جدول  3-5گروه تعمیرات زمینی
جدول  4-5گروه نصب انشعاب
جدول  5-5روشنایی معابر
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جدول  6-5پیمانکارا نصب و احداث شبکه های زمینی و هوایی
جدول  7-5گروه انترل و بازرسی مشتراین و برقهای غیر مجاز
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-6دستورالعمل هایHSE
دستورالعمل های ایمنی در طول سال و بنا به نیاز و باتوجه به شرایط ااری گروههای اجرایی به منظور تااید بر اجرای اتار
ایمنی و استاندارد از طرف گروه ایمنی شرات صادر می شود اه الز است پیمانکارا دستورالعمل هایی اته در آینتده از
طرف ایمنی شرات ابالغ می شود را به طور اامل به مورد اجرا گذارند .
تبصره  :1ویرایش های جدید این دستورالعمل و نیز سایر دستورالعملها و روشهای اجرائی اته بته صتورت متدرك جدیتد
توسط شرات توزیع نیروی برق جنوب استا ارما تهیه و به شرات پیمانکاری ابالغ می گرددتوسط ایشا (پیمانکار) الز
ااالجرا می باشد .
تبصره  :2در صورت تمایل شرات به اسب استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتت حررته ای و محتیط زیستت
 HSE- MSشرات پیمانکار موظف به رعایت الیه الزامات تعریف شده این سیستم و موارد ابالغی از سوی شرات توزیع
نیروی برق جنوب استا ارما می باشد .
دستورالعمل روق مشتمل بر  6بند و  3تبصره بوده اه از زما ابالغ الز اال جرا خواهد بود .
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( پیوست ) 1
رهرست تجهیزات ایمنی و حفاظت رردی وگروهی – اتفاقات و عملیات (جدول )1-5
لیست لوازم ایمنی انفرادی

ردیف

لیست لوازم ایمنی گروهی

ردیف

1

لباس اار مناسب ( دوتکه –نخی و راقد رلز )

1

سیستم اتصال زمین رشار متوسط  2دستااه

2

االه ایمنی ( دارای بند زیر یانه و قابل تنظیم باشد)

2

سیستم اتصال زمین رشار ضعیف  2دستااه

3

دستکش اار تما یر ساق بلند

3

ریوز اش رشار متوسط

4

افش ایمنی مناسب با نوع اار

4

ریوز اش رشار ضعیف

5

رازمتر رشار ضعیف

5

رازمتر رشار متوسط

6

انبردست با دسته عایق

6

رازمتر دوبل

7

امر بند ایمنی

7

پرچ متناسب با اار

8

دستکش عایق رشار متوسط مناسب با ولتاژ با رواش

8

نوار حفاظتی –تابلو خطر –مخروطی

محارظ
9

رااب مناسب

9

طناب نجات و طناب دستی

10

جلیقه زرد شبرن

10

یراغ قوه شارژی

11

ساك ابزار اار

11

آیتتار ررانستتهرانبر دسترستتیم یتتین قیچتتی ،
پرس اابلشو

12

12

ااسول آتش نشانی و ایف امکهای اولیه

13

13

جعبه ابزار اار

14

14

لود بوستر

15

15

خودرو مجهز به  :بتی ستیم ،پرژاتتور ،یتراغ

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

گتتردا ،آژیتتر ،ااستتول آتتتش نشتتانی ،جعبتته
امکهای اولیه ،امربند ایمنی ،رالشر
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( پیوست ) 2
رهرست تجهیزات ایمنی و حفاظت رردی وگروهی –تعمیرات هوائی(جدول ) 2-5
ردیف

لیست لوازم ایمنی انفرادی

لیست لوازم ایمنی گروهی

ردیف

1

لباس اار مناسب ( دوتکه –نخی و راقد رلز )

1

سیستم اتصال زمین رشار متوسط  2دستااه

2

االه ایمنی ( دارای بند زیر یانه و قابل تنظیم باشد)

2

سیستم اتصال زمین رشار ضعیف  2دستااه

3

دستکش اار تما یر ساق بلند

3

ریوز اش رشار متوسط

4

افش ایمنی مناسب با نوع اار

4

ریوز اش رشار ضعیف

5

رازمتر رشار ضعیف

5

رازمتر رشار متوسط

6

انبردست با دسته عایق

6

تفن

پرتاب سیم

7

امربند ایمنی

7

پرچ مخصوص متناسب با اار

8

دستکش عایق رشتار متوستط مناستب بتا ولتتاژ بتا

8

نوار حفاظتی –تابلو خطر –مخروطی

رواش محارظ
9

رااب مناسب

9

طناب نجات و طناب دستی

10

جلیقه زرد شبرن

10

یراغ قوه شارژی

11

ساك ابزار اار

11

آیار ررانسهرانبر دسترسیم یین قیچی  ،پترس
اابلشو

12

12

نردبا عایق

13

13

رازمتر دوبل

14

14

خودرو مجهز به ،پرژاتور ،یراغ گتردا ،آژیتر

15

15

16

16

18

18

19

19

،ااستتول آتتتش نشتتانی ،جعبتته امکهتتای اولیتته
،امربند ایمنی ،رالشر
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( پیوست ) 3
رهرست تجهیزات ایمنی و حفاظت رردی وگروهی –تعمیرات زمینی (جدول )3-5
لیست لوازم ایمنی انفرادی

ردیف

ردیف

لیست لوازم ایمنی گروهی

1

لباس اار مناسب ( دوتکه –نخی و راقد رلز )

1

سیستم اتصال زمین رشار متوسط  2دستااه

2

االه ایمنی ( دارای بند زیر یانه و قابتل تنظتیم

2

سیستم اتصال زمین رشار ضعیف  2دستااه

باشد)
3

دستکش اار تما یر ساق بلند

3

ریوز اش رشار متوسط

4

افش ایمنی مناسب با نوع اار

4

ریوز اش رشار ضعیف

5

رازمتر رشار ضعیف

5

دستکش عایق رشار متوسط با رواش

6

انبردست با دسته عایق

6

رااب پایه یوبی

7

امر بند ایمنی

7

طناب دستی وطناب نجات

8

دستکش عایق رشار متوسط مناسب با ولتتاژ بتا

8

یراغ قوه شارژی

رواش محارظ
9

رااب مناسب

9

رازمتر رشار متوسط

10

جلیقه زرد شبرن

10

نوار حفاظتی –تابلو خطر –مخروطی

11

ساك ابزار اار

11

مار Magger

12

12

آیار ررانسهرانبر دسترسیم یین قیچی  ،پرس اابلشو

13

13

جعبه ابزار اار

14

14

ختتودرو مجهتتز بتته ، :پرژاتتتور ،یتتراغ گتتردا ،آژیتتر

15

15

16

16

18

18

19

19

،ااسول آتش نشتانی ،جعبته امکهتای اولیته ،امربنتد
ایمنی ،رالشر
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( پیوست ) 4
رهرست تجهیزات ایمنی و حفاظت رردی وگروهی –گروه تست و بازدیدو نصب انتور(جدول )4-5
ردیف

لیست لوازم ایمنی انفرادی

لیست لوازم ایمنی گروهی

ردیف

1

لباس اار مناسب ( دوتکه –نخی و راقد رلز )

1

ریوز اش رشار ضعیف

2

االه ایمنی ( دارای بند زیر یانه و قابل تنظیم باشد)

2

رااب مناسب

3

دستکش اار تما یر ساق بلند

3

طناب دستی وطناب نجات

4

افش ایمنی مناسب با نوع اار

4

یراغ قوه شارژی

5

رازمتر رشار ضعیف

5

نوار حفاظتی –تابلو خطر –مخروطی

6

انبردست با دسته عایق

6

آیتتار ررانستتهرانبر دسترستتیم یتتین قیچتتی  ،پتتیچ

7

امر بند ایمنی

7

8

دستکش عایق متناسب با اار

8

جعبه ابزار گروهی

9

ساك ابزار اار

9

آمارمتر-ولت متر-اهم متر

گوشتی
خودرو مجهز به ، :پرژاتور ،یتراغ گتردا ،آژیتر
،ااسول آتش نشانی ،جعبه امکهای اولیته ،امربنتد
ایمنی ،رالشر

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

18

18

19

19
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( پیوست ) 5
تعهدنامه رعایت ایمنی پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اینجانب ..............................................مدیر عامل شرات پیمانکاری  ...................................................................................اه طتی نامته شتماره
.........................................................مورخ ......................................................گواهی تایید صتالحیت از امیتته تشتخیص صتالحیت پیمانکتارا
دریارت داشته ا متعهد می شو اه به الیه مسائل  HSEشرات توزیع برق جنوب استا ارما مطابق بتا دستتورالعمل
مقررات ایمنی پیمانکارا اه ( مشتمل بر  6بند و  3تبصره ) اه به پیوست این نامه دریارتت نمتوده ا آگتاهی داشتته و
خود و پرسنل خود را ملز به رعایت اصول و مقررات ایمنی شرات توزیع برق جنوب استا ارما دانستته و در صتورت
عد پایبندی اارانا و عوامل اجرایی این شرات به مقررات ایمنی مندرج در درتریه مقررات ایمنتی پیمانکتارا و بتروز
هر گونه حاد ه جانی و مالی و خسارت تاسیساتی مسئولیت ناشی از آ را به طور اامل برعهده می گیر .

نا ونا خانوادگی مدیرعامل :
محل مهر و امضاء :
تاریخ :
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