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  چک لیست ایمنی بازدید از انبارها

  

  : نام بیمارستان                                         :                                      نام استان 

  :   تاریخ بازدید                            :                      نام کارشناس بازدید کننده 

  :   نام انبار                                                             :   تعداد کارکنان انبار 

  :محل انبار

  توضیحات  خیر  بلی*  شرح بازدید  ردیف

 کـه حــداقل ســه جهــت  اســتآیـا محــل اســتقرار انبـار بــه نحــوي     1

ساختمان انبار به لحاظ دسترسـی خودروهـاي امـدادي و وسـایل        

ي در شـرایط اضـطراري       ارسـال تجهیـزات ضـرور       و اطفاء حریق 

  آزاد باشد

      

آیا بدون عبور از سایر سـاختمانها و بخـشها بـه سـاختمان انبـار                  2

  دسترسی مستقیم وجود دارد

      

مرتفـع  ،  آیا محل انبار آبگیر و نمناك نبوده و از زمین هاي اطراف               3

  می باشد) در سطح باالتر (تر 

      

 تاسیـسات شـهري   و  تلفـن –آیا سـاختمان انبـار از تیرهـاي بـرق         4

  فاصله کافی دارد

      

        است) ه گیر عقصا(آیا ساختمان انبار مجهز به الکترود برق گیر   5

 انبـار وجـود     در مبادي ورودي  ) Ramp(دار   آیا گذرگاههاي شیب    6

  دارد

      

آیا شیب بندي اطراف انبار به گونه اي اسـت کـه آبهـاي اطـراف و               7

  نداشته باشدریزشهاي جوي به داخل انبار راه 

      

 متر عـاري از هرگونـه بوتـه و علـف     10آیا محوطه اطراف انبار تا      8

  خشک می باشد

      

 روشنایی مناسـب پـیش بینـی شـده          ،آیا در اطراف بارانداز و انبار       9

  است

      

        آیا کاال و مواد موجود در انبار بیمه شده اند  10

        دآیا کف انبار از جنس بتون یا سنگ فرش می باش  11

آیا کف انبار سطحی صاف و غیر لغزنده و فاقد هـر گونـه تـرك و              12

  ی تمیز می شودحتشکاف است و برا

      

در آیا کف انبار داراي شیب مناسب است تا به هنگام شستشو آب               13

  شودنجمع زیر کاال 

      



٢

 حداقل  ها آیا کاال   ، در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد           14

   با سطح زمین فاصله دارد سانتی متر5

      

ال ساخته شده   عآیا دیوار ها و سقف انبار از مصالح غیر قابل اشت            15

  است

      

آیا دیوارها و ستونهاي داخل انبـار جهـت افـزایش میـدان دیـد تـا                   16

 متر از سطح زمین با رنگهاي روشن و یا با رنگهاي ایمنی             2ارتفاع  

  ده اندرنگ آمیزي ش) نوار مورب زرد و سیاه ( 

      

آیا مسیر تـردد وسـایل چـرخ دار توسـط خـط کـشی هـاي ممتـد                     17

  مشخص شده اند) گ زردنترجیحاً به ر(

      

      آیا دیوارهاي داخل انبار صـاف و صـیقل و عـاري از تـرك و لبـه                    18

  می باشد

      

  

آیا سقف انبار به گونه اي ساخته شده است که از ورود آب باران                 19

  وگیري نمایدبه درون انبار جل

      

اقـدامات  ) خـصوصاً مـوش   (آیا براي مقابله و مبارزه با جونـدگان           20* 

  کاربردي صورت پذیرفته است

      

        آیا در انبار دستگاههاي هواکش نصب شده است  21

        آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد  22

و سایر  آیا محوطه انبار از پوشال ، خاشاك و خرده چوب و کاغذ               23

  مواد پاك می باشد

      

آیا راهروهاي طولی انبار تا انتها خط کـشی شـده انـد و عـاري از                   24

  کاال می باشند

      

آیا نسبت عرض انبار به نسبت عرض راهرو انبار درحد استاندارد             25* 

  می باشد

      

اعــالم حریــق دودي و خودکــار آیــا انبــار مجهــز بــه سیــستمهاي   26

  می باشد) لرگناسپری(آبفشان سقفی  

      

27  

  

آیا کلیه کارکنان انبار ، آموزش هـاي الزم درخـصوص حفاظـت و     

  ایمنی و طرز کار با وسایل ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند

      

درصـورت موجـود    ( آیا فشار آب داخل لولـه هـاي آتـش نـشانی               28

  اتمسفر می باشد 6در حد قابل قبول ) نبود

      

و بـه   اء حریق متناسب با نـوع کـاالي انبـار شـده             آیا تجهیزات اطف    29

  استتعداد کافی موجود و در دسترس 

      



٣

           اســتاندارد  صــحیح و آیــا محــل نــصب کپــسولهاي اطفــاء حریــق  30* 

  می باشد

      

        آیا در انبار از فایر باکس استفاده شده است  31

        ی باشدآیا محل قرار گیري فایرباکس ها مناسب و در دسترس م  32

آیا وسایل موتوري مخصوص رفـت و آمـد در انبارهـا هـر کـدام                  33

  مجهز به کپسول آتش نشانی می باشند

      

وسایل نقلیه اي که در انبار تردد می کنند مجهز به فیلتـر   آیا اگزوز     34

  جرقه گیر می باشد

      

آیا شماره تلفن هاي آتش نشانی محل با خـط درشـت و خوانـا در         35

  فنهاي انبار نصب گردیده استکنار تل

      

آیا مسئول انبار با ایستگاههاي آتش نشانی محدوده خـود ارتبـاط              36

  موثر دارند

      

        اولیه نصب شده استآیا در انبار جعبه کمکهاي   37

آیا طراحی نورگیر انبارها بصورتی است که از تابش مستقیم نـور              38

  خورشید به کاالها جلوگیري شود

      

39  

  

  

ترین سـطح   از بـاال  ) المپهـاي آویـزان     (آیا فاصله منابع روشـنایی      

 متـر   یـک حـداقل   (ردیف کاالها و مواد موجـود در حـد اسـتاندارد            

  می باشد)فاصله 

      

 در  انبـار از  در خـارج    ) اخطار هاي ایمنـی      ( دهنده آیا عالئم هشدار    40

   شده اند به زبان فارسی نصبمحل مناسب و

      

ال دخانیات مطلقاً ممنوع در محوطه انبار به تعـداد          آیا عالئم استعم    41

  در معرض دید وجود داردو کافی 

      

         استصحیحآیا چیدمان کاال در انبار    42*

        گردیده استانبار داري رعایت صحیح آیا اصول   43* 

آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کاالي چیـده شـده            44* 

  رعایت گردیده است

      

 کاال تا دیواره هاي جانبی رعایت گردیـده اسـت       منا سب آیا فاصله     45

  ) سانتی متر60حداقل (

      

در تـا  آیا کاالها بصورت توده هاي جدا از یکدیگر چیـده شـده انـد       46

  ع آتش سوزي قابل مهار کردن باشندموق

      



٤

 که به فرم کارتن یا مکعب مـی باشـند بـه فـرم آجـري             یآیا اجناس   47

  ده اندچیده ش

      

آیا چیدن آهن آالت در انبار به گونه اي است که به هیچ وجه خطر                 48

  غلطیدن و افتادن قطعات در بین نباشد

      

        آیا مواد و کاالهاي موجود در انبار کدبندي شده اند  49

آیــا هــر کــدام از مــواد و کاالهــاي موجــود در انبــار داراي محــل    50

  اختصاصی می باشند

      

        مطابقت داردشده رفیت انبار با میزان کاال و مواد نگهداري آیا ظ  51

آیا براي نگهداري مواد ، کاال ، ظروف محتـوي مـواد و مایعـات از                  52

  قفسه بندي فلزي مناسب استفاده می گردد

      

        آیا کاالهاي نامتجانس در انبار از یکدیگر تفکیک گردیده اند  53

         مجهز به حفاظ و تور سیمی می باشندفلزي و، آیا پنجره انبارها   54

مجهز بـه قفـل ایمنـی بـوده تـا از ورود       و  آیا درب هاي انبار فلزي        55

  افراد غیر ممانعت بعمل آید

      

 بر درب اصلی ، دربهاي اضـطراري نیـز بـراي انبـار در               آیا عالوه   56

  نظر گرفته شده است

      

        آیا در داخل انبار آبدارخانه و آسایشگاه تعبیه شده است  57

 ، اتاقک شیشه اي جدا در انبار و نزدیک          آیا جهت استقرار انبار دار      58

  درب احداث گردیده است

      

انبـار داراي دماسـنج و   (رطوب در انبار کنترل می گردد     و   آیا دما      59* 

  ) می باشدسنجرطوبت 

      

 ي زاب انبار در زمستان از وسایل گرمـا  ماي مناس آیا جهت تامین د     60

   گرمایشی بسته استفاده می شودهاي و یا از سیستمیبرق

      

آیا سیستم خنک کننده و گرم کننده در انبـار بـه گونـه اي طراحـی            61

انبار داخل  شده اند که موجب گرم شدن و سردشدن مستقیم مواد           

  نگردد

      

حوطه داخلی انبار و در محل مناسب       ماز  خارج  ،  آیا تابلوهاي برق      62

  قرار دارند

      

آیا فیوزهاي برق و سایر ادوات و وسایل الکتریکی مورد اسـتفاده              63

  در انبار از نوع ضد جرقه می باشد

  

  

      



٥

آیا سیستم سیم کشی برق در داخل انبـار توکـار و از داخـل لولـه                   64

  هاي مخصوص انجام گرفته است

      

 کـار از وسـایل حفاظـت فـردي          ارگران در هنگـام   آیا انباردار و کـ      65

  بر حسب نوع کار استفاده می نمایندمناسب 

      

وله توسط  مآیا به محض ورود و خروج کاال ، مشخصات کامل مح            66

  انباردار ثبت می گردد

      

که ها و گزارش نقص و     بشآیا بازرسی روزانه از انبار و ظروف و           67

  رفع آنها انجام می شود

      

 و یـا سـمومی کـه سـمیت آنهـا زیـاد اسـت در                 شـیمیایی یا مواد   آ  68

  .نگهداري می گردندقسمتی جداگانه از انبار 

      

        دنال در ظروف سربسته نگهداري می شوع اشتلآیا مایعات قاب  69

بلیـت اشـتغال بـاال و میـل ترکیبـی زیـاد بـا               اآیا مواد شیمیایی با ق      70

ر گرفتــه و بــا عالمــت  متــر فاصــله از ســایر مــواد قــرا15حــداقل 

  مخصوص مشخص شده اند

      

        آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می شود  71

 و مایعات قابل اشتغال به طور مرتـب شستـشو           ودار آیا کف انبار    72

  می گردد

      

         و نظافت روزانه انبار انجام می شودیآیا غبار روی  73

ه از نظر ایمنی بـه وسـیله        ط محو آیا همه روزه مقارن تعطیلی انبار       74

مسئول ایمنی بطور دقیق بازدید و نتیجه در دفتر مخـصوص ثبـت             

  می گردد

      

  

  . پاسخ بلی در صورتی است که صددرصد سوال تحقق داشته باشد:تذکر * 

  

  

  

  

  گروه تخصصی بهداشت حرفه اي و طب کار 

  

  

  

  

  



٦

  ضمیمه

  

         صاً موشـها از حفاظـت کـافی برخـوردار باشـند بـه       وصخـ انبارها باید در مقابل ورود جونـدگان         -20* 

 بایـد دیوارهـا و کـف    -1گونه اي که موش ها راه نفوذ به داخل انبار را نداشته باشند بـراي ایـن منظـور           

 مسئولین انبار بایـد     -2پنجره ها فلزي و غیر قابل نفوذ باشند         و   بانبار از بتون غیر قابل نفوذ بوده و در        

 رعایـت نظافـت و      -3 درخصوص روشهاي مبارزه با جوندگان و موش را دیـده باشـند              آموزشهاي الزم 

فع به موقع زباله هـا و حفـظ فاصـله    دپاکسازي ، حذف گرد وغبار ، جلوگیري از ریخت و پاش در انبار ،   

 انجـام اقـدامات بهـسازي شـامل       -4ضروري اسـت    هاي جانبی   کاالهاي چیده شده از همدیگر و از دیوار       

 راههـاي نفـوذ موشـها ،    -5نه موشها و پرکردن سوراخ ها با استفاده از سیمان و خرده شیشه   تخریب ال 

هواکش ، کانال هاي تاسیـساتی ، آب و بـرق و فاضـالب و تلفـن و شـکافهاي بـاقی                      درب ها ، پنجره ها ،       

ضی از   جلـوگیري از انبـار کـردن بعـ         -6 است که باید با اتخاذ تـدابیر الزم مـسدود شـود               یئبنامانده از 

  ........وسایل در اطراف انبارها مثل وسایل اسقاطی و 

 متـر کمتـر     5/1 انبار نبایـد از       داخل ي متر است عرض راهرو    20که عرض آنها کمتر از        انبارهائی -25* 

 متر نباشد و چنانچه انبـار       2 متر بیشتر باشد عرض راهرو کمتر از         20یکه عرض آنها از      انبارهائ. باشد

کی و یا موتوري حمل و نقل مجهز باشد راهرو متناسب با عبـور وسـایل مـذکور منظـور      وسایل مکانی  هب

رنگ سفید از دو طرف خـط کـشی   با  انبار خالی از کاال بوده و يضمناً راهروي طولی باید تا انتها  . گردد  

  .و مشخص شده باشند 

 و بـاران   و نـور و بـرف   از حـرارت -1 شـوند کـه     کپسولهاي اطفاء حریق باید در نقاطی قرار داده        -30*

 قرار دادن هرگونه کاال و اجناسی در مقابل تجهیزات اعالم و اطفاء حریق ممنـوع اسـت                  -2مصون باشند   

وجـود  کـه سیـستم اطفـاء حریـق          جاهائی -3.ت و دسترسی به آن آسان باشند       باید قابل روی   و تجهیزات 

  . شود دارد باید به رنگ قرمز معین و مشخص

  :است در چیدن صحیح کاال در انبار موارد ذیل  مهمترین عوامل-42*

که تقاضا زیاد دارند ، حمل و نقل بیشتري را ایجاب می نمایند  لذا می بایـستی در دسـترس                      کاالهائی -1

  .و نزدیک باشند 

به عبارت دیگـر  ،   هم بودن آنها ، امکان ضرر و زیان دارد حائز اهمیت استکنار مواد و داروهایی که     -2

  . می بایستی از یکدیگر تفکیک شوندنامتجانسکاالهاي 

 اجناس سنگین و یا ظروف حاوي موادي که امکان نشتی دادن دارند در قسمت هاي پایین چیده شـده                    -3

  کردو اجسام و کاالهاي سبک تر را در قفسه هاي باالتر بایستی انبار 

ه زودتر وارد  انبار شده زودتر       ار بایستی به گونه اي نگهداري شود که محموله اي ک          ب ان  موجودي -43* 

  .به عبارت دیگر محموله هاي قدیمی تر قبل از محموله هاي جدید مصرف گردد، نیز خارج گردد 

محموله ها در انبار بایستی بطور مرتب بازرسی گردند تا وضعیت آنهـا شـامل فـساد ، سـفت و متـراکم                   

  .ف بررسی گردند شدن رسوبی شدن ، ژله اي شدن ، تغییر رنگ و نیز وضعیت ظرو

 ظروف آسیب دیده و نشت نموده بایستی فوراً بسته بندي و برچسب گذاري گردند مکـان هـاي      اتمحتوی

  .آلوده بایستی سریعاً پاك شوند



٧

 متـر خواهـد     5/1 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف حـداقل          5/4اگر  ارتفاع کاالي چیده شده از        )  الف -44*

   متر خواهد بودیکمتر باشد فاصله تا سقف حداقل 5/4 تا 6/2بین  شده اگر  ارتفاع کاالي چیده )ب. بود 

   سانتیمتر خواهد بود40 متر باشد فاصله تا سقف حداقل 6/2اگر  ارتفاع کاالي چیده شده کمتر از  )ج

   دماي انبارها حسب نوع مواد نگهداري شده طبق استاندارد در دامنه ذیل می بایستی قرار گیرد-59*

   درجه سانتیگراد2-8 سردخانه اي   دماي) الف 

   درجه سانتیگراد8-15انبار خنک                 ) ب

   درجه سانتیگراد15-30انبار معمولی             ) ج

  . درصد تنظیم گردد40میزان رطوبت انبارها ، می بایست زیر 


