شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ايمني و آتش نشاني طرحهاي پتروشيمي منطقه پارس
چک لیست ایمنی تونل ها و محل های حفاری

موضوع
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2

نتیجه
بلی

آیا درون تونل ها ،سیستم روشنایی مناسب و ایمن وجود
دارد؟
آیا در داخل تونل ها ،محل های حفاری شده از نظر تحیریم
ایمن می باشند؟
آیا پس از عملیات آتش باری جهت حف تونرل ،بازرسری در

3

خصوص اطمینان از عدم وجود ته چاله هرای منفرر نهرده
انرام می شود؟
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آیا در داخل تونل وسایل اطفای ح یق از نوع کپسول پودر و
گاز  co2وجود دارد؟

5

آیا تهویة مناسب در داخل تونل وجود دارد؟
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آیا هنگام کار داخل تونل نظم و ت تیب رعایت می شود؟
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آیا سیستم ارتباطی مناسب در داخل تونل با بیر ون وجرود
دارد؟
آیا سیستم حمل ونقل مواد حفاری شده ازداخل بره بیر ون
تونل به صورت ایمن صورت می گی د؟
آیا پ سنل در داخل تونل از کاله ایمنی استفاده می کنند؟
آیا وسایل حفاظت ف دی مناسب به کلیة کارگ ان داخل تونل
داده شده است؟
آیا خ کهای چهار پایه مورد اسرتفاده ححهرت جلروگی ی از
جابرایی بیرا داخل تونل) دارای قفل چهار چ خ می باشد؟
آیا چاهک های داخل تونرل حفراگ گر اری مناسرب شرده
اند؟حهم باالی جاهک هم پایین چاهک)
آیررا سرریم کهرری داخررل تونررل ب ر اسررا

اصررول ایمنرری

می باشد؟حبخصوص در تونل های م طوب)
آیا در تونلهائییه گ د وغبار وجود دارد کرارگ ان از ماسرک
تنفسی استفاده می کنند؟
آیا پس از ه عملیات آتش باری داخرل تونرل مهلرت بر ای
جابرایی هوا داده می شود؟
آیا عینک استفاده شده در جوشیاری دارای درجرة تی گری

16

مناسب می باشد؟حعینیی مناسب است که در حالت طبیعری
ازپهت آن چیزی دیده نهود).
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