
 بسمه تعالی

 هااي در ارتباط با بحث گرمایش كارگاهنامهفهرست مواد آیين

آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها: محل کار در هر کارگاه بايد به طوري تهويه شود که 31ماده 

هر کارگر کارگران هميشه هواي سالم تنفس نمايند. در مورد محلهاي کار پوشيده مقدار حداقل هواي الزم براي 

 متر مكعب ميباشد. 03الي  13بر حسب نوع کار در هر ساعت 

 يا و غبار و گرد يا و گاز يا و دود که هايي کارگاه در :ها کارگاه عمومي بهداشت و حفاظت نامه آيين31 ماده

 هدايت کارگاه خارج به توليد محل از طوري مؤثر فني وسايل با مزبور مواد بايد شود مي ايجاد مضر بخارهاي

 .ننمايد ايجاد کارگران براي خطري و مزاحمت که شود

:درکارگاه هايي که تهويه طبيعي کافي نباشد بايد از  آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي کارگاه ها30ماده 

 وسايل تهويه مصنوعي استفاده شود.

 و زمستان در که باشد وسائلي داراي بايد کارگاه هر:ها کارگاه عمومي بهداشت و حفاظت نامه آيين31 ماده

 .شود نگاهداري تحملي قابل وضع به آن داخلي حرارت درجه تابستان

 گرمايشي وسايل از بايستي ها درکارگاه :بري چوب اره هاي ماشين و تاسيسات حفاظتي نامه آيين13 ماده

 .شود استفاده کارگاه فضاي نمودن گرم براي وايمن مناسب

 عنوان به باز شعله و آتش افروختن دخانيات، نقليه :استعمال وسايط هاي تعميرگاه در ايمني نامه آيين 16 ماده

 .است ممنوع کارگاه داخل در استاندارد غير هاي بخاري از استفاده همچنين و گرمايش

 گرمازاي وسايل همچنين و دخانيات استعمال باز، شعله از استفاده: چاپ صنعت در کار ايمني نامه آيين11 ماده

 . است ممنوع کارگاه محيط در ايمن غير

 در بنادر بايد از وسايل گرمايشي مناسب و ايمن براي گرم نمودن فضا استفاده نمود.ایمنی در بنادر:  201ماده 

در جايگاه هاي عرضه سوخت که احتمال تجمع  های عرضه سوخت:نامه ایمنی در جایگاهآیین 21ماده 

استفاده از تجهيزات گرمايشي، يا بخاري با شعله باز، افروخت هرگونه آتش و يا گازهاي قابل احتراق وجود دارد، 

 شعله، استفاده از کبريت، فندک، مصرف دخانيات و موارد مشابه ممنوع است.



کارفرما مكلف است اتاقي را که مجهز به وسايل های عرضه سوخت: نامه ایمنی در جایگاهآیین 54ماده 

لباس باشد براي استراحت کارگران اختصاص دهد و استفاده از اتاق برق يا ساير مكان سرمايش، گرمايش و کمد 

 هاي غير ايمني براي استراحت کارگران، آبدارخانه ، انبار و يارختكن ممنوع است.

و همچنين وسايل استفاده از شعله باز، استعمال دخانيات  آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ: 73ماده 

 در محيط کارگاه ممنوع است.ر ايمن گرمازاي غي

يطي مناسب از نظر بهداشت، کارفرما مكلف به تأمين شرايط مح:هاي افزار نامه ايمني ماشين آيين 16ماده

 .باشد نظافت،دما، نور و صدا ميتهويه،

در آيين نامه حفاظتي تاسيسات و ماشين هاي اره چوب بري: استعمال دخانيات و ايجاد آتش روباز  11 ماده 

 کليه قسمت هاي کارگاه ها اعم از نجاري، نقاشي، انبارها و غيره ممنوع است

ستعمال دخانيات و ايجاد هر نوع شعله اآيين نامه حفاظتي کار با سموم دفع آفات نباتي در کشاورزي: 50ماده 

 باز در انبار سم ممنوع است

 


