
 
 

بخشي از هر برنامه مديريتي در زمينه جلوگيري از بروز خسارت و نحوه كنترل آن، ضبط و ربط مناسـب   

پاكيزه . فراهم ساختن ضبط و ربط صحيح در برخي مشاغل آسان و در برخي ديگر دشوار است               . مي باشد 

دشوارتر است و ضبط نگه داشتن برخي مكانها بع دليل ماهيت ساخت و ساز آنها در مقايسه با برخي ديگر 

  .و ربط درست مي تواند بسياري از خطرات محل كار را كاهش دهد و به انجام يك كار ايمن كمك نمايد

ضبط و ربط ضعيف غالباً در بروز حوادث سهيم است، زيرا خطراتي، كه باعث صدمات مي شـود را پنهـان               

ري و كنترل خسارات به شـمار مـي         ضبط و ربط آسان يا دشوار، بخشي حياتي در زمينه پيشگي          . مي سازد 

آيد و انجام صحيح آن مستلزم هدايت و رهبري و پشتيباني صميمانه مديريت و همكاري همه جانبه تمـام                   

  .براي اطمينان از ضبط و ربط خوب در محل كار، موارد زير را در نظر بگيريد. كارمندان است

چرا كه  . ه شدن بالفاصله آن را پاك كنيد      هرگز مايعات لغزنده را روي زمين نريزيد و در صورت ريخت           -1

 .لغزش و سقوط شايعترين حوادث در محلهاي لغزنده و مرطوب هستند

 .در موقع كار از وسايل و تجهيزات معيوب استفاده نكنيد -2

 .كابلهاي موقت برق را به گونه اي در محل نصب نماييد كه خطري براي پرسنل نداشته باشد -3

گرماي حاصل از ماشينها و دستگاهها مي توانـد         .  بايد كامالً تميز باشد    ماشين آالت و محيط اطراف آن      -4

 .باعث شعله ور شدن نشتي و مواد زائد گردد

 .بر روي كف طبقات اجتناب كنيد... از پراكنده كردن موادي همچون كاغذ، چوب، پشم شيشه و  -5

دو براي ظروفي كـه  براي جمع آوري و جداسازي تمام مواد غيرمصرفي، ظرفهاي مخصوص تهيه نمايي      -6

 .در آنها مواد قابل اشتعال نگهداري مي شود پوششهاي مخصوص بكار ببريد

 .سعي نماييد نشتهاي بخار هوا، آب و مواد شيميايي را به حداقل برسانيد -7

 .ضايعات مختلف را از نواحي كار جمع آوري و به محلهاي از پيش تعيين شده منتقل نماييد -8

دور ) داغ، تجهيـزات حرارتـي    لولـه هـاي     (آتش گير و ظروف مشتعل شونده را از منابع حرارتي           مواد   -9

 .نماييد



از قرار دادن ابزار و وسايل اضافي در محلهـاي ورود و خـروج اضـطراري و اطـراف تجهيـزات اطفـاء           -10

 .حريق اجتناب نماييد

 .ي مواد شيميايي استفاده نكنيددر محيطهاي اداري، از راهروها و اطاقها براي نگهداري و ذخبره ساز -11

 اطراف بياندازيد تا مطمـئن شـويد كـه ابزارهـا و             هدر پايان هر شيفت كاري، نگاهي اجمالي و سريع ب          -12

 .وسايل در محلهاي مخصوص خود قرار دارند

تمامي بشكه ها و ظروف حاوي مواد قابل اشتعال از قبيل انواع سوختها، روغن، مواد شيميايي و غيره             -13

 .طريقه صحيح جابجا و انبار گردندبايد به 

 .مسيرهاي تردد افراد بايد عاري از هرگونه مواد لغزنده و وسايل اضافي باشد -14

 .درپوش ظروف حاوي مايعات قابل اشتعال را هنگامي كه مورد استفاده نيستند محكم ببنديد -15

 .ا سرپوش گذاشته شودبراي جلوگيري از افتادن به درون گودالها، چاله ها و كانالها بايستي روي آنه -16

پس از انجام هرگونه كار تعميراتي بر روي ماشين آالت، بايستي حفاظ آنها در جاري اوليه خود نصب  -17

 .گردند

 

  .كاهش مصرف انرژي زياد براي جابجايي مواد

  .كاهش حوادث ناشي از لغزيدن و سر خوردن در محيط كار

  .كاهش خطرات آتش سوزي

  .استفاده بهينه از فضاي كاري

  .انجام كنترل بيشتر در مورد ابزار و مواد

  .فراهم نمودن شرايط بهداشتي مناسبتر و در نتيجه ارتقاء سالمتي

  .بهبود رفتارهاي اخالقي

  .كاهش كارهاي خدماتي

  
 


