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مقدمه

در هر فرآيندي كه ذخيره سازي مواد و تركيب مواد شيميايي در مقادير زياد وجود داشته باشد، عبارت 

فضاهاي بسته، فضاهايي هستند كه ورود و خروج از آنها مشكل . نيز عبارت آشنايي است» فضاهاي بسته«

دازد ولي اساساً براي استقرار انسان تواند درون آن به كار بپراي بزرگ هستند كه انسان ميبوده و به اندازه

درون آنها، بستنبا اين حال، كارگران مجبورند هر از گاهي براي بازرسي . انددر داخل آن طراحي نشده

تواند ايمن يا درون فضاهاي بسته مي.  تعميرات يا حتي نجات افراد وارد اين فضاها شوندها، انجامنشتي

افتند، گازهاي سمي، مواد  تجهيزاتي كه بدون هشدار قبلي به كار ميوجود. ي خطراتي باشدندهداردربر

هاي آتشگير از جمله خطراتي هستند كه ممكن است در داخل فضاهاي بسته شيميايي خورنده يا حالل

. وجود داشته باشند

راتي را توانند خطبسياري از اين فضاها به دليل نوع مواد داخل آنها يا شكل فيزيكي خاصي كه دارند مي

گير افتادن در فضاهاي بسته يا تجمع اتمسفر آلوده در آنها به دليل عدم . در محيط كار به وجود آورند

كار كردن در فضاي بسته به خودي خود داراي . وجود چرخش هوا از جمله خطرات اين فضاهاست

كار در . كار بپردازدزيرا، در اين حالت كارگر مجبور است در نزديكي منبع خطر به . خطرات زيادي است

از اين رو است كه . هاي شغلي استترين كارها در محيطداخل فضاهاي بسته يكي از خطرناك

.كنندمتخصصين ايمني همواره خطر كار در فضاهاي بسته را به كارگران و كارفرمايان گوشزد مي

ها و ل فقدان آموزشروند و هر ساله به دليفضاهاي بسته يكي از منابع پرخطر كاري به شمار مي

.افتدي كار در اين فضاها، جان شمار زيادي از كارگران را به خطر مياطالعات الزم درباره

:گيرداساساً ورود به داخل فضاهاي بسته به يكي از داليل زير صورت مي

هاي درون مخازنتميز كاري يا خارج كردن ضايعات و لجن�

ان دروني فضاي بستهبازرسي فيزيكي درون تجهيزات و ساختم�
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ها، موتورها و تجهيزات ديگرنصب پمپ�

ي درون فضاانجام كارهايي چون سندبالست، نقاشي و روكش زني ديواره�

ها و صفحات مدرج گيري اعداد نشانگرها، سنجهخواندن يا اندازه�

)مانند جوشكاري و برشكاري(كارهاي تعميراتي �

)تلفن، برق، فيبر نوري(ها يكشها و سيمنصب، تعمير يا بازرسي كابل�

آب، بخار يا (كشي هاي لولهنصب انشعاب، نقاشي و روكش كاري يا آزمايش سيستم�

)فاضالب

.اندنجات افرادي كه در داخل فضاهاي بسته دچار آسيب ديدگي شده�

لذا باشد، ميهيه شده در مرحله بازنگري صفر مجموعه ت

اين يتوانند پس از اجراميHSEرؤساي محترم /هامديريت

هاي ها و برنامهدرصنعت نفت و در راستاي بهبود روشدستورالعمل 

HSEپيشنهادات اصالحي خود را از طريق مديران بهداشتي، 

.  وزارت نفت ارسال نمايندHSEهاي اصلي ذيربط به اداره كل شركت

ط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد گرفت و اقدامات اصالحي مرتب

.شرح بازنگري در اين قسمت درج خواهد شد

الزم است موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت حداقل الزامات 
.در نظر گرفته شود
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هدف. 1

آشنايي با فضاهاي بسته −

خطرات ناشي از كار در فضاهاي بسته−

ي اخذ مجوز كار در فضاهاي بستهوين و اجراي برنامهالزامات تد−

الزامات آموزش كار در فضاهاي بسته−

دامنه كاربرد. 2

هاي وزارت نفت شامل چهار شركت اصلي، شركتهاي براي استفاده در كليه زيرمجموعهاين دستورالعمل 

.فرعي و تابعه و نيز عمليات پيمانكاري تدوين گرديده است

هاي مربوط به كار در فضاهاي بسته قابل كاربرد بوده و اطالعات مختصري را  در فعاليتاين دستورالعمل

ي خطرات ناشي از كار در فضاهاي بسته و نيز دستورالعمل انجام كار ايمن در فضاهاي بسته به درباره

.دهدخواننده ارايه مي

مراجع. 3

1- http://www.cbs.state.or.us/osha/pdf/workshops/215w.pdf
Confined Space Safety

2- http://www.orosha.org/pdf/pubs/2864.pdf
How to work safe How to work safely

3- http://www.ca-osha.com/pdfpubs/ConfSpa.pdf
IS IT SAFE TO ENTER A CONFINED SPACE?

4- http://www.dir.qld.gov.au/pdf/whs/confinedspaces_guide2003.pdf
a guide to working safely in confined spaces

5- http://www.pp.okstate.edu/ehs/manuals/Doc-pdf/confined.pdf
ENTERING AND WORKING IN CONFINED SPACES
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6- http://nohsc-eu.gov.au/PDF/Standards/ConfinedSpaces.pdf
Safe working in a confined space, Australian Standard

7- http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/confined.pdf
Safe Working in a Confined Zero Space, Introduction to confined space safety

8- http://www.pers.mq.edu.au/pmh/27/2743.pdf
SAFE WORKING IN CONFINED SPACES, Section 27.43

9- http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/confined-p.pdf
Confined spaces — serial killer

10- http://www.worksafebc.com/publications/health_and_safety/by_topic/assets/pdf/co
nfined_space_entry_bk84.pdf

Confined Space Entry Program: A Reference Manual 

11- http://www.hse.gov.uk/pubns/indg258.pdf
Safe work in confined spaces 

12- http://www.nohsc.gov.au/PDF/EducationAndTraining/coreTraining_confSpace.pdf
Core Training Elements for the National  Standard for Safe Working in a Confined  
Space

مسئوليتها. 4

در اين زمينه هر كدام از .  از اعضاي كارگاه استايي كار جمعي مجموعهكار در فضاي بسته دربرگيرنده

:هاي ويژه براي اجراي ايمن عمليات كار در فضاي بسته هستندها و افراد زير داراي مسئوليتگروه

كارفرمايان، •

پيمانكاران،•

 اعضاي گروه كار در فضاي بسته شامل ناظر ورود، همكار ورود و وارد شوندگان•

اعضاي گروه امداد و نجات•
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شرح. 5

 كليات.5-1

شناسايي فضاهاي بسته. 5-2

پس از . تمام فضاهاي بسته در محيط كار بايد بر اساس تعريف ارايه شده از اين فضاها شناسايي شوند

ي شناسايي شده جزو فضاهاي شناسايي محل و نوع فضاي بسته، بايد مشخص شود كه آيا فضاي بسته

هاي ي ويژگيي شناسايي شده يكي يا همه صورتي كه فضاي بستهدر. نيازمند به مجوز كار است يا خير

:ي نيازمند مجوز كار شناخته خواهد شدزير را داشته باشد، جزو فضاهاي بسته

. تواند باشدهواي فضاي بسته حاوي تركيب اتمسفري خطرناك بوده يا مي�

.يا دفن شود حاوي موادي است كه ممكن است فرد وارد شده به فضا در آن فرو رفته �

اي است كه ممكن است فرد وارده شده در آن گير افتاده يا از نظر شكل فيزيكي به گونه�

. خفه شود

تواند جان فرد وارد ي سالمتي ديگري است كه ميداراي خطرات ايمني يا تهديد كننده�

. شده را به خطر بياندازد

ه كرد كه بايد تمامي كارگران شاغل در محل از در ارتباط با شناسايي فضاهاي بسته بايد به اين نكته توج

كارگران بايد بدانند كه . وجود فضاهاي بسته كه كار در آنها نيازمند اخذ مجوزهاي الزم است، آگاه باشند

براي آگاه . فضاهاي بسته در كجا واقعند، چه خطراتي دارند و كار در آنجا نيازمند اخذ مجوز كار است

اي از اين تابلوها در نمونه. تواند عاليم و تابلوهايي را در محل نصب كرد ميكردن افراد از اين مساله

. شكل ؟؟؟ نشان داده شده است

انواع و طبقه بندي فضاهاي بسته. 5-3

: شوندهاي كاري به دو دسته تقسيم بندي ميفضاهاي بسته در محيط
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اي كه كار در آنها نيازمند اخذ مجوز كار است و فضاهاي بسته•

ساير فضاهاي بسته•

:از نظر شكل ظاهري فضاهاي بسته شامل موارد زير هستند

تانكرها−

مخازن −

كانتينرهاي بزرگ−

هاسيلوها، تونل−

مغارهاي درون زمين−

هاكوره−

هاي كوچكاتاق−

مجاري فاضالب −

هاي كشتي كابين−

هالوله−

هاي تهويه و خروجي و مجاري سيستم−

ها زاغه−

ت كار در فضاهاي بستهبرنامه ريزي جه. 5-4

توان اطمينان پيدا اي است كه با اجراي دقيق آنها ميگانهكار در فضاهاي بسته نيازمند طي مراحل هشت

كرد كه فرد يا افراد به طور ايمن وارد فضاي بسته شده و پس از انجام كار به سالمت از درون فضا خارج 

:اين مراحل عبارتند از. شوند

.اي كه كار در آنها نيازمند اخذ مجوز ورود استتهشناسايي فضاهاي بس•
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شناسايي خطرات موجود در اين فضاها•

آن وارد خواهند سازي فضايي كه افراد به درون گيري و برنامه ريزي براي ايمن تصميم•

شد

حذف يا كنترل خطرات موجود در فضاي بسته•

ستههاي دقيق ورود به درون فضاي ببرقراري و اجراي دستورالعمل•

ي ورود ايمن به درون فضاي بستهآموزش كارگران در مورد نحوه•

هاي خود حصول اطمينان از آگاهي كارگران از وظايف و مسئوليت•

ريزي براي واكنش در شرايط اضطراريبرنامه•

الزامات وضعيت سالمتي كاركنان. 5-5

الزامات قانوني•

ي ايران كارفرمايان موظفند محيط كار ايمن و بر اساس قوانين كار و تامين اجتماعي جمهوري اسالم

قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعيي مجموعهفصل چهارم . سالمي را براي كارگران خود فراهم كنند

.پردازد به قوانين مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار مي،ايران

نظارت و سرپرستي•

 الزامات مربوط به ايمني و بهداشت اعضاي تيم ناظر ورود مسئول سرپرستي و نظارت و روند رعايت

. گردداين نظارت به طور عمده از طريق سيستم كسب مجوز كار اعمال مي. ورود به فضاي بسته است

پس از آن نيز ناظر ورود در تمام طول مدت انجام عمليات در داخل فضاي بسته، نظارت كامل بر روند 

. اجراي كار دارد
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 جمعيوسايل حفاظت فردي و•

زماني كه نتوان ريسك ناشي از تماس كارگران با خطرات موجود در فضاي بسته را با استفاده از 

توان از وسايل حفاظت فردي مانند كاله ايمني، هاي كنترلي ديگر به حداقل ممكن رساند، ميروش

ترين راه براي به. هاي كار ويژه استفاده كردهاي تنفسي و لباسعينك، دستكش، چكمه و پوتين، ماسك

تري مانند حذف خطر، جايگزيني، هاي كنترلي قويكنترل خطرات در فضاهاي بسته استفاده از روش

تاثير استفاده . هاي تهويه استهاي كنترل مهندسي مانند سيستممحدود كردن خطر و برخي ديگر از روش

هاي كنترلي ديگر به نار روشاز وسايل حفاظت فردي تنها زماني چشمگير خواهد بود كه همزمان و در ك

براي . ي موجود استفاده از وسايل حفاظت فردي استبا اين حال در برخي از موارد تنها گزينه. كار روند

هاي موجود در هواي درون فضاي بسته باال بوده و نتوان آن را با نمونه، در صورتي كه غلظت آالينده

ي كنندههاي تنفسي تامينكاري رساند، بايد حتماً از ماسكهاي تهويه به شرايط مطلوب استفاده از سيستم

:در هنگام استفاده از وسايل حفاظت فردي بايد به نكات زير توجه نمود. هوا استفاده شود

وسايل حفاظت فردي مورد نيازي كه بر اساس ارزيابي ريسك كار در فضاي بسته •

. مشخص شده است، مورد استفاده قرار گيرد

 فردي مورد استفاده مطابق با استانداردهاي ملي و داراي بهترين كيفيت وسايل حفاظت•

تر باشند، تمايل كارگران به هر چقدر وسايل حفاظت فردي انتخاب شده راحت. باشد

. استفاده از آنها نيز بيشتر خواهد بود

افرادي كه بايد وسايل حفاظت فردي را براي كار در فضاي بسته بپوشند بايد در مورد •

.ي صحيح از آنها آموزش ببينندي استفادهزوم استفاده از اين وسايل و نحوهل

. ي وسايل حفاظت فردي بايد بازرسي، نگهداري و در صورت لزوم تعمير شوندهمه•

ها، وسايل حفاظت فردي از نظر شكستگي، پارگي، ترك براي نمونه در بازرسي
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وردگي و موارد ديگر به دقت خوردگي، ساييدگي، تغيير رنگ، پوسته پوسته شدن، خ

.شوندبررسي مي

انتخاب وسايل حفاظت تنفسي

در صورتي كه اتمسفر درون فضاي بسته داراي شرايط مطلوب كاري نباشد، كار در آن بسيار خطرناك 

با توجه به اين امر در . تواند در عرض چند دقيقه سبب خفگي و مرگ افراد درون فضا شودبوده و مي

هاي اوليه از اتمسفر درون فضاي بسته حاكي از آلوده بوده آن يا پايين بودن سطح ابيصورتي كه ارزي

ي در انتخاب وسيله. شوداي برخوردار ميي حفاظت تنفسي از اهميت ويژهاكسيژن بود، انتخاب وسيله

:حفاظت تنفسي بايد به نكات زير توجه داشت

 برابر كاهش غلظت اكسيژن در گونه حفاظتي دري هوا هيچ كنندههاي تصفيهماسك−

هاي توانند آاليندهبا اين حال مي. كنندهواي درون فضاي بسته براي كارگر ايجاد نمي

در صورتي كه اتمسفر . هوا را جذب كرده و مانع از ورود آنها به سيستم تنفسي شوند

هاي تنفسي درون فضاي بسته حاوي ذرات گرد و غبار، فيوم يا ميست باشد، ماسك

همچنين براي حفاظت در برابر . ي ذرات باشندهاي تصفيه كنندهيد مجهز به فيلتربا

در . هاي شيميايي باشندها بايد مجهز به فيلترها و كارتريجگازها و بخارات، ماسك

.هاي كه مجهز به هر دو نوع فيلتر هستند، استفاده شودبرخي موارد بايد از ماسك

ي تماس شغلي باشد، بهتر ه برابر حد پيشنهاد شدهزماني كه غلظت آالينده بيش از د−

گيري در اين براي تصميم. ي فشار منفي استفاده نشودهاي تصفيه كنندهاست از ماسك

.گيري قرار گيردمورد ابتدا بايد اتمسفر درون فضاي بسته مورد اندازه
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س با ي هوا عالوه بر جلوگيري از تماكنندههاي تنفسي تاميناستفاده از ماسك−

اي، از كارگر در برابر دماهاي بسيار باال و هاي گازي و ذرههاي باالي آاليندهغلظت

.باشدها خنك ميزيرا، هواي تامين شده از اين ماسك. كندبسيار پايين نيز محافظت مي

براي جلوگيري از عوارض مربوط به كاهش غلظت اكسيژن در اتمسفر فضاهاي بسته −

هاي كوچك هواي فشرده براي شرايط دار همراه با كپسوللنگهاي شتوان از ماسكمي

. اضطراري استفاده كرد

 در اتمسفر درون فضاي بسته وجود ندارد و در شرايطي كه امكان سنجش مقدار آالينده−

هاي تنفسي خود تامين براي افرادي كه يا نوع آالينده مشخص نيست بايد از ماسك

ي حفاظت تنفسي ها، تنها وسيلهاين نوع ماسك. ه كردشوند استفادوارد  فضاي بسته مي

قابل قبول براي پرسنل تيم امداد و نجات در فضاهاي بسته هستند و نبايد از انواع ديگر 

. ماسك براي اين افراد استفاده شود

پايش فردي•

دار  از عهدهشوند بايد پيشافرادي كه به عنوان افراد مجاز براي كار در داخل فضاهاي بسته انتخاب مي

با . ي سالمت جسماني دريافت كنندهاي پزشكي شركت كرده و گواهي نامهشدن اين كار، در آزمايش

ي كار در فضاهاي بسته پارامترهاي سالمت جسماني از قبيل سالمت سيستم تنفسي توجه به شرايط ويژه

ديدي، سالمت سيستم هاي تنفسي تحهاي ريوي، مبتاليان به آسم و ساير بيماري حجمو آزمايش

شنوايي، توان جسماني مطلوب، سالمت بينايي، عدم حساسيت به مواد شيميايي، سالمت سيستم قلبي 

اي در پايش فردي قرار گرفته  مورد توجه ويژه…هاي عصبي مانند صرع و عروقي، فقدان برخي بيماري

.بسته نخواهند بودو افرادي كه حايز شرايط جسمي فوق نگردند، مجاز به كار در فضاهاي 
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پايش محل كار•

هاي ارزيابي گيري كيفيت هواي فضاي بسته متناسب با خطرات شناسايي شده و ريسكپايش و اندازه

ي مورد بررسي حاوي هاي نشان دهد كه فضاي بستهبراي نمونه، اگر بررسي. شده بايد انجام پذيرد

ر دروني فضاي بسته زنگ زده است، نوع يا جدا) يا قبالً حاوي فاضالب بوده است(فاضالب است 

گيري كيفيت هواي آزمايش و اندازه. ها و وضعيت باشدآزمايش و پايش هوا بايد متناسب با اين آالينده

گاهي اوقات پايش هوا به منظور شناسايي نوع خطر . تواند با اهداف مختلفي انجام شودفضاي بسته مي

هدف از آزمايش كيفيت هوا، اطمينان از حفظ شرايط ايمن در در برخي موارد نيز . در فضاي بسته است

. اتمسفر فضاي بسته است

گيري پارامترهاي كيفيت هواي فضاهاي بسته معموالً در فرآيند ارزيابي ريسك و به منظور برآورد اندازه

ي و تجربهبا اين حال زماني كه ارزيابي ريسك فضاي بسته با اتكا به دانش . پذيردسطح ريسك انجام مي

ها صورت گرفته باشد، بهتر است پايش هواي درون فضاي بسته به عنوان يك ابزار كنترلي براي ارزياب

. كنترل اوضاع و تاييد شرايط مورد انتظار مورد استفاده قرار گيرد

ي بسيار مهم در پايش هواي فضاي بسته اين است كه افراد نبايد براي قضاوت در مورد ايمن بودن نكته

زيرا، اساساً بسياري از گازها و . شرايط اتمسفري براي كار در فضاي بسته به حس خود اعتماد كنند

بخارات سمي، قابل اشتعال و قابل احتراق فاقد رنگ و بو بوده و قابل ادراك توسط حواس پنجگانه 

. نيستند

رين پارامترهايي هستند تسنجش ميزان غلظت اكسيژن و نيز قابليت اشتعال اتمسفر فضاي بسته از شاخص

ي خاص ديگري نيز در اتمسفر در صورتي كه آالينده. كه در پايش هواي محيط كار بايد انجام گيرند

. ي پايش قرار خواهد گرفتفضاي بسته وجود داشته باشد، سنجش مقادير آن آالينده نيز در برنامه

ها بر آالينده.  نوع آالينده بستگي داردشود بهاي از فضاي بسته كه سنجش در آن انجام ميانتخاب نقطه
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برخي از . هاي مختلفي از فضاي بسته تجمع خواهند كرداساس خواص فيزيكي و شيميايي خود در محل

تر از هاي پاييني دارند و برخي ديگر سبكتر بوده و تمايل به ته نشيني در قسمتها از هوا چگالآالينده

ها نيز چگالي البته برخي از آالينده. اي بسته صعود خواهند كردهاي بااليي فضهوا بوده و به قسمت

) شكل ؟. (نزديك به چگالي هوا دارند

اين ابزارها بايد توسط فرد . شودبراي سنجش هواي فضاهاي بسته از ابزارهاي قرائت مستقيم استفاده مي

ي هاي فروشندهشركت. ندآموزش ديده و با صالحيت استفاده شده و در فواصل زماني معين كاليبره شو

ابزارهاي قرائت مستقيم گازها . ي كاربرد و نگهداري آنها هستندي آموزش نحوهاين ابزارها ملزم به ارايه

ي اول ابزارهايي كه فقط قادر به سنجش يك نوع گاز دسته. شوندبندي ميو بخارت به دو دسته تقسيم

ي دوم معموالً ابزارهاي دسته. گيري چندين گاز را دارندازهي دوم ابزارهاي كه قابليت اندباشند و دستهمي

. كنندگيري مي را اندازه(LEL and UEL)غلظت اكسيژن، مونوكسيد كربن و قابليت اشتعال اتمسفر 

ي زماني فاصله. گاهي اوقات الزم است كه پس از ورود كارگر به فضاي بسته نيز پايش هوا صورت گيرد

در اين گونه مواقع بهتر . هاي مجدد بر اساس تغييرات شرايط كاري خواهد بودپايشگيري و ميان اندازه

.  اعالم شرايط اضطراري هستند، استفاده شوداست از ابزارهاي پايش مداوم كه مجهز به آالرم

:پايش هواي درون فضاي بسته بايد بتواند نكات زير را مشخص كند

. قرار دارد% 5/23و % 5/19ي ايمن بين غلظت اكسيژن هواي فضاي بسته در محدوده−

. تواند سبب آسيب ديدن عملكرد تنفسي يا مرگ شودمي% 5/19تر از هاي پايينغلظت

تواند قابليت اشتعال يا احتراق مواد موجود در فضاي نيز مي% 5/23هاي باالتر از غلظت

. بسته را افزايش دهد

تر از استانداردهاي تماس ايد پايينهاي موجود در هواي فضاي بسته بغلظت آالينده−

. اند، باشد ذكر شده(MSDS)هاي اطالعات ايمني مواد شغلي آنها كه در برگه
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حد % 5هاي قابل اشتعال كمتر از قبل از ورود به درون فضا بسته بايد غلظت آالينده−

.  آن آالينده باشد(LEL)قابل انفجار پاييني 

تواند در اوم در فضاي بسته استفاده شود، كارگر ميدر صورتي كه از ابزارهاي پايش مد−

 آالينده نيز در داخل فضاي بسته باقي بماند مشروط بر LEL% 10هاي باالتر از غلظت

آن كه كيفيت هواي تنفسي در سطح مطلوبي باقي بماند يا از وسايل حفاظت تنفسي 

. مناسب استفاده شود

ايمني كار در فضاهاي بسته. 5-6

هاي كنترلي مناسب براي حذف يا كاهش ريسك خطرات شناسايي شده براي كار در فضاي وشانتخاب ر

بايد به خاطر داشت كه شرايط مناسب براي ورود به درون فضاي . اي برخوردار استبسته از اهميت ويژه

رد، اين گيبسته بايد قبل از ورود افراد مهيا شده و در طول زماني كه كار در درون فضاي بسته صورت مي

.  شرايط حفظ شود

الزامات ايمني عمومي•

نكات ايمني قبل از شروع به كار در فضاهاي بسته•

قبل از ورود فرد يا افراد به داخل فضاي بسته بايد دستورالعمل كار ايمن كه تمام مراحل ورود را در 

درون فضاي بسته در جدول ؟؟؟ مراحل ورود ايمن به . گيرد، تهيه شده و بر اساس آن عمل شودبرمي

.ارايه شده است
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توضيحاقدام ايمني

حفاظ گذاري در اطراف 

فضاي بسته

اي نصب كنيد تا ضمن در اطراف فضاي بسته موانع و عاليم هشدار دهنده

ي كار، از سقوط اجسام بر سر افرادي جلوگيري از ورود افراد غير مجاز به منطقه

.لوگيري شوداند، جكه به درون فضاي بسته وارد شده

جدا كردن فضاي بسته از 

جريان توليد

ي تجهيزات خطرناك متصل و مربوط به فضاي بسته را از برق جدا و قفل كليه

.  بزنيد(tag)كرده و سپس آويزبرگ 

كنترل يا حذف خطرات 

اتمسفري

روش و . خطرات مربوط به هواي درون فضاي بسته را حذف يا كنترل كنيد

.حذف يا كنترل اين خطرات را ثبت كنيدمراحل ضروري براي 

سنجش هواي فضاي بسته 

اكسيژن، : گيري كنيدهاي هواي درون فضاي بسته را به ترتيب زير اندازهشاخص

كارگراني كه قرار است وارد . گازهاي قابل اشتعال و گازهاي سمي و خورنده

. باشندگيري را داشته فضاي بسته شوند، بايد امكان ديدن نتايج اندازه

تعيين تجهيزات و لوازم 

ضروري براي كار

ي ي تجهيزات ضروري براي كار به عالوهمطمئن شويد كه وارد شوندگان همه

.دانندي استفاده از آنها را ميتجهيزات نجات و امداد را داشته و نحوه

ريزي براي واكنش در برنامه

شرايط اضطراري

هاي از چگونگي پاسخ به وضعيتسرپرستان و كنترل كنندگان كار بايد 

هايي كه بايد از شرايط آگاه شوند و نيز چگونگي خارج اضطراري، افراد و محل

.اند، آگاه باشندكردن افرادي كه در فضاي بسته وارد شده

تكميل و نصب مجوز ورود

سپس . سرپرست ورود بايد تاييد كند كه فضاي بسته براي ورود افراد ايمن است

را امضا كرده و آن را در جايي كه وارد شوندگان به فضاي بسته مجوز ورود 

. بتوانند ببينند، نصب كند

حفظ ارتباط با وارد شدگان

وارد شوندگان به فضاي بسته و كساني كه در بيرون از فضاي بسته قرار دارند 

ي مؤثري استفادهآنها بايد نوع و نحوه. بايد ارتباط خود را با همديگر حفظ كنند

.از وسايل ارتباطي را بدانند

جلوگيري از نزديك شدن 

افراد غير مجاز به منطقه

سرپرست ورود و همكاران او بايد از ورود افراد غير مجاز به محل كار در فضاي 

.بسته جلوگيري كرده و آنان را از محل دور كنند

هاي داخل و پايش فعاليت

بيرون فضاي بسته

زماني كه افراد در داخل فضاي بسته مشغول كارند، افراد مجازي كه در بيرون از 

ي ورودي آن قرار دارند بايد به طور مداوم خطرات ذكر فضاي بسته و در دهانه

. شده در مجوز ورود را بررسي كنند
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نكات ايمني ورود به فضاهاي بسته•

 مدتي كه افراد در داخل فضاي بسته مشغول به كارند،   پس از ورود افراد به درون فضاي بسته و در تمام

: بايد نكات زير مد نظر قرار گرفته و به دقت اجرا شوند

ها و افزايش غلظت آنها در اتمسفر فضاي بسته، بايد براي اطمينان از عدم تجمع آالينده−

 و در تمام مدتي كه افراد در درون فضاي بسته مشغول به كارند، تهويه صورت گرفته

.ها پايش شوندآالينده

اند، در صورت نياز بايد از وسايل حفاظت تنفسي افرادي كه وارد فضاي بسته شده−

. مطابق با استانداردهاي ملي استفاده كنند

ي ورودي مستقر هستند، بايد افراد غير مجاز افرادي كه بيرون از فضاي بسته و در دهانه−

.  بسته دور كنندو تجهيزات غير ضروري را از اطراف فضاي

كارگران نبايد اجازه دهند كه تجهيزات و وسايل مورد استفاده در درون فضاي بسته −

.مسيرهاي خروج و امداد را مسدود كنند

.تا حد امكان تجهيزات و لوازم مورد نياز را بيرون از فضاي بسته قرار دهيد−

امداد و نجات بيرون تا زماني كه از وجود يك نگهبان آموزش ديده و مجهز به وسايل −

نگهبان بايد در طول مدتي كه . از فضاي بسته اطمينان حاصل نكرده باشيد، وارد نشويد

.فرد وارد فضاي بسته شده است، ارتباط كالمي خود را با آنان حفظ نمايد

اين عمل به ويژه زماني . در صورت امكان جريان برق، گاز و سوخت را از داخل فضاي بسته قطع نماييد

.ه قطع جريان از بيرون از فضاي بسته عملي نبوده و يا وسايل آن در دسترس نيستك
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برنامه الزام اخذ مجوز كار در فضاهاي بسته•

ي براي اگيرد بايد دستورالعمل و برنامههاي كاري كه كار در فضاهاي بسته به دفعات انجام ميدر محيط

رون و اطراف آن مشغول به كارند نوشته و به تصويب حفاظت از جان افرادي كه درون فضاي بسته يا بي

اين . ي تهيه شده باشد الزامات ذكر شده در قوانين ملي را رعايت كندبرنامه. مديريت ارشد كارخانه برسد

برنامه بايد مطابق با شرايط واقعي كار در فضاي بسته، كاري كه بايد افراد در فضاي بسته و اطراف آن 

. ا توجه به ساير شرايط محيطي باشدانجام دهند و نيز ب

. باشدي مدون كار در فضاهاي بسته ميهاي تشكيل دهنده و اصلي يك برنامهنكات و موارد زير، بخش

هاي افرادهاي شركت و مسئوليتخط مشي−

ي نيازمند اخذ مجوزشناسايي فضاهاي بسته و فضاهاي بسته−

هاي ورود به فضاهاي بسته مجوزيدستورالعمل−

ي مجوزيهاي جايگزين براي ورود به فضاهاي بستهستورالعملد−

ي معموليي مجوزي به عنوان فضاهاي بستهبندي مجدد فضاهاي بستهطبقه−

تكميل مجوز ورود به فضاي بسته−

شوند، افرادي كه هنگام كار شرح وظايف كاركنان شامل افرادي كه وارد فضاي بسته مي−

ها و تجهيزات مورد نياز را به افراد داخل فضا در فضاي بسته، بيرون از فضا كمك

.رسانند و نيز سرپرست ورودمي

آموزش كاركنان مربوطه−

هاي ارايه شده به كاركنان ثبت آموزش−

خدمات و اقدامات الزم در شرايط اضطراري و امداد و نجات−

بازنگري ساالنه در برنامه−
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سيستم مجوز ورود•

براي رفع مشكل به وجود آمده در درون فضاي بسته بهره گرفت، بايد هاي ديگر زماني كه نتوان از روش

هدف از برقراري اين سيستم كنترل و اجراي . از سيستم صدور مجوز كار در فضاي بسته استفاده كرد

هر كدام از موارد نوشته . ي نيازمند مجوز كار استهاي بستهي فضايبيني شده در برنامهموضوعات پيش

. الذكر استي فوقوز مربوط به يكي از بندهاي برنامهشده بر روي مج

:ي مكتوب ورود به فضاهاي بسته بايد حاوي موارد زير باشدبرنامه

اقدامات انجام شده براي جلوگيري از ورود غير مجاز به فضاهاي بسته−

هاي شناسايي و ارزيابي خطرات موجود در فضاي بسته پيش از ورود افراد روش−

هاي ورود ايمن به فضاي بستهغ دستورالعملتدوين و ابال−

مانند وسايل حفاظت فردي، پايش (تهيه و نگهداري تمام تجهيزات ضروري براي ورود −

) و غيرهاگره

ارزيابي شرايط فضاي بسته قبل از ورود و در حين انجام كار در درون فضاي بسته−

ي الزم براي فضاهاي هاي دستورالعملدر نظر گرفتن حداقل يك همكار ورود و تهيه−

چندگانه

اي دارندآموزش تمام افرادي كه در فرآيند ورود به فضاهاي بسته نقش تعيين كننده−

هاي امداد و نجاتتهيه و ابالغ دستورالعمل−

)مانند صدور، استفاده و لغو آن(تدوين و ابالغ مقررات مربوط به مجوز ورود −

وط به فضاهايي كه چند كارفرما دارندهاي الزم براي مقررات مربپيش بيني هماهنگي−

هاي مربوط به اتمام عمليات ورود و بستن فضاي بستهتدوين دستورالعمل−

) در صورت نياز(هاي ورود به فضاي بسته به صورت ساليانه بازنگري و ارزيابي فعاليت−
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ي ورود به فضاهاي بسته با نگاهي به مجوزهاي قديمي ي برنامهبازنگري ساليانه−

ها و شود كه مسئوالن ذي ربط از درست بودن ابزارها، روشاي دقيق و صحيح اين سيستم سبب مياجر

مجوز صادر شده براي ورود به درون . اقدامات ضروري براي كار در فضاي بسته اطمينان حاصل كنند

براي اين . فضاي بسته بايد در دسترس وارد شوندگان به درون فضاي بسته يا نمايندگان آنها قرار گيرد

مدت زمان مجوز صادر شده نبايد از مدت زمان الزم براي . توان آن را در محل ورود نصب كردكار مي

بايد به خاطر داشت كه اگر شرايط قيد شده در مجوز . انجام يك كار معين در فضاي بسته بيشتر باشد

.باشدورود برقرار نگردد، مجوز ورود فاقد اعتبار مي

ر در درون فضاي بسته به اتمام رسيده يا شرايط به وجود آمده درون فضاي بسته يا زماني كه انجام كا

مجوزهاي لغو . اطراف آن، شرايط پيش بيني شده در مجوز نقض كند مجوز كار بايد بالفاصله لغو شود

ناظر ورود بايد . شده بايد به مدت يك سال به منظور ارزيابي سيستم صدور مجوز كار نگهداري شوند

تر  مفيدتر و جامعهاي ساالنهل لغو مجوز را به طور دقيق بر روي مجوز مربوطه ثبت كند تا بازنگريدلي

. باشد

:مجوز ورود بايد حاوي نكات و موارد زير باشد

اي كه افراد وارد آن خواهند شدمحل فضاي بسته−

هدف از ورود −

تاريخ و طول مدت ورود −

نام افراد مجاز به ورود−

 ورودنام همكاران−

نام ناظر ورود و امضاي او−

خطرات فضاي بسته−
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)…تهويه، پاكسازي و (هاي كنترل خطرات در فضاي بسته مورد نظر روش−

شرايط مورد قبول براي ورود −

 كنندههاي انجام شده همراه با تاريخ و نام و امضاي آزمايشگيرينتايج اندازه−

راخواني آنهاهاي فها و خدمات امداد و نجات و روشنام گروه−

هاي برقراري ارتباط ميان وارد شدگان و همكاران ورودروش−

لوازم حفاظت فردي، لوازم برقراري ارتباط و (ي تجهيزات مورد نياز فهرستي از همه−

) …ها و گيري آاليندهاندازه

)…مانند مجوز كار گرم و (ساير مجوزهاي مورد نياز −

تيم ورود و وظايف هر كدام

ناظر ورود•

.شناسدخطرات، عاليم و پيامدهاي تماس با آنها را مي−

.كندمجوز ورود را از نظر تطبيق با شرايط قابل قبول براي ورود، بررسي مي−

.كندمجوز ورود را صادر مي−

.كندعمليات ورود را سرپرستي مي−

.دهدعمليات ورود و كار در داخل فضا را پايان مي−

.كندررسي ميها و خدمات امداد و نجات را بتيم−

.كندافراد غير مجاز را از محل دور مي−

.دهددر صورت نياز وظايف همكار ورود را انجام مي−
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همكار ورود•

.شناسدخطرات، عاليم و پيامدهاي تماس با آنها را مي−

.داندتاثير رفتارها و تصميمات مختلف بر ايمني كار را مي−

.كندا را لحظه به لحظه پايش ميورود و خروج افراد را كنترل كرده و شرايط آنه−

.ماندي ورودي باقي ميدر طول انجام كار در فضاي بسته در دريچه−

.كندارتباط خود را با وارد شدگان حفظ مي−

.كندي ورود حفظ ميشرايط را در اطراف دريچه−

.خواندهنگام نياز تيم امداد و نجات را فرا مي−

) بدون ورود به فضاي بسته(عمليات نجات را در صورت نياز اقدامات اوليه مربوط به −

.كندآغاز مي

وارد شونده •

.شناسدخطرات، عاليم و پيامدهاي تماس با آنها را مي−

.كندبه درستي از تجهيزات خود استفاده مي−

.كندبه طور منظم با همكار ورود گفتگو مي−

.كند همكار ورود را خبر مي،اي بيافتددر صورتي كه اتفاق غير منتظره−

زماني كه خطر در درون فضاي بسته گسترش پيدا كند،  بالفاصله از محل خارج −

.شودمي
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الزامات تعليم و آموزش. 5-7

هاي الزم در ي آگاهيپردازند، مؤثرترين راه براي ارايهآموزش كاركناني كه در فضاهاي بسته به كار مي

اي بسته و اقدامات الزم در شرايط اضطراري هاي كنترل خطرات در فضاهمورد دستورالعمل ورود، روش

كنند بايد به منظور كسب دانش، ي اطراف آنها كار ميي افرادي كه در فضاهاي بسته يا محوطههمه. است

. هاي آموزشي را بگذرانندي انجام ايمن وظايف خود، اين دورهآگاهي و مهارت الزم در خصوص نحوه

هاي كار در نامهكنند بايد نسبت به مقررات و آيين شركت ميهاي آموزشيمدرساني كه در اين دوره

اي كه كاركنان وارد آن ي كافي در مورد انواع فضاهاي بستهفضاي بسته اشراف كامل داشته و نيز تجربه

. خواهند داشته باشند

:كنند بايد در مواقع زير آموزش ببينندكاركناني كه در فضاهاي بسته كار مي

.ردن كار در فضاي بسته به آنانپيش از محول ك−

.پيش از تغيير شرح وظايف محوله به آنان−

زماني كه تغيير در عمليات درون فضاي بسته سبب به وجود آمدن خطري شده است −

.اندي اين خطر نديدهكه كاركنان پيش از اين آموزشي درباره

ته تخطي كرده هاي ورود به فضاي بسزماني كه كاركنان از اجراي صحيح دستورالعمل−

.هاي كار ايمن پايين استگيري صحيح از دستورالعمليا دانش آنان براي بهره

هاي مربوط به كار ايمن در فضاهاي تمام افرادي كه مامور انجام كارهاي زير هستند بايد تحت آموزش

:بسته قرار گيرند

كار در داخل فضاي بسته يا بيرون از آن −

هاي جوي فضاي گيري شاخص ارزيابي ريسك و اندازهمانند(ارزيابي فضاهاي بسته −

)بسته
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)مانند مجوز كار(صدور مجوزهاي كتبي −

طراحي و چيدمان محيط كار−

ها و وظايف براي كنترل مستقيم كار در فضاهاي بستهمديريت و ارجاع مسئوليت−

نگهداري تجهيزات مورد استفاده براي حفظ ايمني افرادي كه درون فضاي بسته كار −

كنند و نيز تهيه، تطبيق، پوشيدن و نگهداري وسايل حفاظت فردييم

پشتيباني−

هاي اوليهعمليات امداد و نجات و كمك−

:ي مطالب زير باشدهاي ارايه شده به اين افراد بايد دربرگيرندهآموزش−

خطرات موجود در فضاهاي بسته−

واي درون فضاي بسته، نوع ي ارزيابي همانند نحوه(هاي ارزيابي ها و دستورالعملروش−

)هايي كه بايد ارزيابي شود و ارزيابي ريسك كار در فضاهاي بستهشاخص

مانند اين كه در هنگام انجام عمليات امداد و (هاي كار در شرايط اضطراري دستورالعمل−

ي حفاظت تنفسي بايد پوشيده شود، كدام تيم امداد و نجات نجات چه نوع وسيله

.)اي انجام شودهاي اوليهه كمكفراخواني شود و چ

ها، بندها و قالب و يراق، مانند سه پايه(انتخاب، استفاده و نگهداري از تجهيزات −

)تجهيزات پايش هوا و وسايل حفاظت فردي

الزامات قانوني كار در فضاهاي بسته−

.گيرندوسايل حفاظت تنفسي كه در شرايط عادي مورد استفاده قرار مي−
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مديريت و سرپرست كارگاه بايد پيش . ي آموزشي بايد ثبت و نگهداري شودبه هر دورهمستندات مربوط 

هاي آموزشي توسط افراد ي مجوزهاي الزم به افراد براي ورود به فضاهاي بسته از گذراندن دورهاز ارايه

:ي مربوط به آموزش اين افراد بايد موارد زير قيد شده باشدنامهدر گواهي. اطمينان يابد

نام فراگير•

امضاي آموزش دهنده•

ي آموزشتاريخ ارايه•

. ي او قرار گيرداين گواهي نامه بايد براي بازبيني در اختيار سرپرست يا نماينده

امداد و نجات و طرح در شرايط اضطراري. 5-8

. ل كردپيش از صدور مجوز ورود به افراد بايد از وجود تيم امداد و نجات باتجربه در محل اطمينان حاص

تيم امداد و . شوداين تيم در شرايطي كه وارد شدگان به فضاي بسته نياز به كمك پيدا كنند، وارد عمل مي

نجات بايد بتواند خود را به سرعت به محل رسانده و آگاهي الزم براي مقابله با شرايط اضطراري را 

اه نيستند يا به نحو نادرستي اقدام به گروهاي امداد و نجاتي كه از خطرات فضاهاي بسته آگ.  داشته باشند

. شوندكنند، خود تبديل به يكي از علل بروز حادثه در فضاهاي بسته ميكمك رساني مي

:وظايف كارفرمايان در خصوص شرايط اضطراري در فضاهاي بسته عبارتند از

ي خطراتي كه ممكن است در هنگامآگاهي بخشي به اعضاي گروه امداد و نجات درباره−

اجراي عمليات امداد و نجات با آن روبرو شوند،

اطمينان از انتقال سريع تيم امداد و نجات به محل حادثه−

ي مهيا كردن شرايط الزم براي انجام مانورهاي امداد و نجات در تمام فضاهاي بسته−

موجود در سطح كارگاه
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:وظايف اعضاي تيم امداد و نجات عبارتند از•

ي استفاده از آنها براي اجراي عمليات نجات و آشنايي با نحوهداشتن وسايل مورد نياز−

هاي ورود به فضاهاي بستههاي مربوط به امداد و نجات و نيز آموزشگذراندن آموزش−

اجراي مانورهاي امداد و نجات در تمام فضاهاي بسته در سطح كارگاه، حداقل سالي يك بار−

هاي اوليه و احياي قلبي هاي كمكر مهارتهاي آموزش مداوم و ورزيدگي دگذراندن دوره−

تنفسي

پيوستها. 6

تعاريف. 1پيوست

(Confined spaces)فضاهاي بسته −

انسان يك اي بزرگ هستند كه يي هستند كه ورود و خروج از آنها مشكل بوده و به اندازههافضا

انسان و كار اساً براي استقرار به كار بپردازد ولي اسوارده شده و درون آن به طور كامل به تواند مي

.انددر داخل آن طراحي نشده

(Permit Riquired Confined Spaces)فضاهاي بسته نيازمند مجوز كار −

:هاي زير هستنداين فضاها داراي ويژگي

i.انداساساً براي استقرار انسان و انجام كار در داخل آن طراحي نشده.

ii. تواند خطرناك باشددرونشان، خطرناك بوده يا ميهواي درون آنها متاثر از نوع مواد.
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iii.اي است كه فرد وارد شده ممكن است در ميان ديوارها يا سطوح شكل فيزيكي آنها به گونه

. به دام افتاده يا دچار خفگي شود) مانند هاپرها(همگرا 

iv. ه كه ممكن است فرد وارد شده ب) هاي غالتمانند خاك اره يا دانه(حاوي موادي هستند

.درون فضا در آن فرو رفته يا دفن شود

(Entry)ورود −

i.»افتد كه بخشي از بدن فرد در درون فضاي بسته قرار گرفته باشدزماني اتفاق مي» ورود .

(Entry supervisor)ناظر ورود −

i.»شخصي است كه پس از اطمينان از قابل قبول بودن شرايط ذكر شده در مجوز » ناظر ورود

.كندر فضاي بسته، مجوز را امضا كرده و در محل ورود نصب ميورود براي كار د

(Entry permit)مجوز ورود −

i.»مجوز ورود . شودي كارفرما تهيه ميسندي است كه توسط كارفرما يا نماينده» مجوز ورود

چك ليستي است كه در آن انجام تمام مراحل الزم براي ورود و كار ايمن در درون فضاي 

. ودشبسته، ثبت مي

(Hot work)كار گرم −

i.»زا در آن وجود ي كارهايي است كه امكان ايجاد منبع اشتعالي همهدر برگيرنده» كار گرم

ي هايي كه جرقه و شعلهي فعاليتجوشكاري، برشكاري با اكسيژن، گرم كردن و همه. دارد

هاي بسته ريسك انجام اين گونه كارها در فضا. كنند جزو كارهاي گرم هستندباز توليد مي

هاي خطرناك در هواي آتش سوزي و انفجار، كاهش غلظت اكسيژن هوا و آزاد شدن آالينده

.دهددرون فضاي بسته را افزايش مي
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نمونه يك مجوز ورود. 2پيوست

ي يك چك ليست ورودنمونه

مجوز ورود

: تاريخ صدور مجوز

:زمان شروع كار
:تاريخ اتمام مجوز: شيفت كاري

و محل فضاي بستهنام 

:هدف از ورود

:اسامي افراد آموزش ديده و مجاز در اين برنامه

: ناظر ورود�

:همكار ورود�

: وارد شوندگان مجاز�

: در شرايط اضطرارياطالعات مربوط به تماس

:شماره تلفن:ي مركز امداد و نجاتدهندهپاسخ

:تاريخ:تماس گيرنده

الزامات پيش از ورود

خيربلهالزامات

در 

دسترس 

نيست

خير بلهالزامات

در 

دسترس 

نيست

/ قفل كردن و برچسب گذاري 

قطع منبع انرژي
���مجوز كار گرم���

بريدن، پوشاندن يا شكستن 

لوله كشي
���

/ طناب نجات/ بند و يراق محافظت از سقوط

سه پايه
���



27

��� حفاظت فرديوسايل���تخليه، شستشو يا زهكشي 

���كاله ايمني���)طبيعي يا مصنوعي(تهويه 

���دستكش���سازي محلايمن

���عينك ايمني���تامين روشنايي ايمن

���ماسك، نوع آن���نياز به ابزار جرقه

���:وسايل حفاظت فردي ديگر���روش ارتباط اعضاي تيم

���:وسايل حفاظت فردي ديگر���نل پيمانكار مشاركت پرس

4گيري اندازه3گيري اندازه2گيري اندازه1گيري اندازههاگيري آاليندهنتايج اندازه

 ساعت يك بار 4حداقل هر 

گيري كنيداندازه

هاي مجاز غلظت

در زمان ورود

:زمان

:آزمايش كننده

:زمان

:آزمايش كننده

:زمان

: كنندهآزمايش

:زمان

:آزمايش كننده

%5/23تا % 5/19درصد اكسيژن

گازهاي قابل احتراق
% 10كمتر از 

LEL

ساير گازهاي سمي

ساير گازهاي سمي

ساير گازهاي سمي

خطرات احتمالي مربوط به 

هواي داخل
در دسترس نيستخيربله

���كمبود اكسيژن

��� احتراقگازهاي قابل

���بخارات قابل احتراق

���گرد و غبارهاي قابل احتراق

���گازها يا بخارات سمي
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خطرات احتمالي ديگر

���صدا

���تماس پوستي با مواد شيميايي

���خطرات الكتريكي

هاي مكانيكي تماس با قسمت

در داخل فضاي بسته
���

��� يا پاييندماي بسيار باال

���فرو رفتن در مواد

گير كردن در درون فضاي 

بسته
���

���ساير خطرات

چك ليست فضاي بسته پيش 

از ورود

پيش از اقدام به ورود به فضاي بسته از برقراري تمام شرايط زير اطمينان حاصل كنيد

نياز به تصحيح داردبدون اشكال

��

هاي امداد و نجات را از عمليات ورود آگاه ود، سرپرست ورود بايد گروهپيش از ور

 است، بايد حداقل يك IDHLهاي درون فضا در حدود زماني كه غلظت آالينده. كند

.نفر از اعضاي گروه امداد و نجات بيرون از فضاي بسته مستقر باشد

��
 بسته دو نفر است كه يكي از حداقل افراد مورد نياز براي انجام عمليات كار در فضاي

.شودآنها در تمام مدت انجام كار، بيرون از فضاي بسته مستقر مي

��
ي اطراف فضاي بسته بايد از نظر وجود خطراتي مانند بخارات و گازهاي خارج محوطه

ها، مجاري فاضالب يا اگزوز وسايل نقليه شده از مخازن، لوله

ي درون فضاي بسته آموزش گيري گازهاي آاليندهندازهافراد مسئول براي پايش و ا��



29

اندديده

��
اگر جواب . اندهاي مربوط به كاليبراسيون وسايل سنجش گازها انجام شدهآزمايش

مثبت است، توسط چه كسي؟

��
در طول مدتي كه افراد در داخل فضاي بسته هستند، هواي درون آن پايش خواهد شد 

)العمل ورود به فضا پايش مداوم قيد شده باشدالبته اگر در دستور(

:اين مجوز به دليل زير به پايان رسيد

:   يادداشت//:    تاريخ�ي كار لغو شد      ادامه�كار به پايان رسيد 

:     /    /    تاريخ:        زمان:                       امضاي سرپرست ورود

.آن را مرور كرده و به مدت يك سال بايگاني كنيد. بازگردانيد................................................... اين مجوز كار را به 
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تصاوير. 3پيوست

ي قرائت مستقيم پايش هواوسيله

حفظ ارتباط مداوم با وارد شوندگان
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انواع فضاهاي بسته
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فرو رفتن در داخل مواد

پايش هواي داخل فضاي بسته
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ورود ايمن به درون فضاي بسته

ي درون فضاي بستهتهويه


