دستورالعمل تکمیل چک لیست ایمنی منزل

ایه چک لیست بٍ مىظًس بشسسی يضؼیت ایمىی مىبصل سيستبیی تًسط بًُسصان مًسد استفبدٌ قشاس می گیشد ي
خُت تکمیل ي امتیبص گزاسی ي ستبٍ بىذی آن ببیذ وکبت ریل دس وظش گشفتٍ ضًد :
 – 1دس مًسد َش یک اص بخص َبی مىضل یک سشی مًضًػبت ایمىی دس وظش گشفتٍ ضذٌ است کٍ بٍ صًست خمالت
خبشی مثبت است وٍ بٍ صًست سئًال  ( .بؼىًان مثبل بشای آضپضخبوٍ  15مًضًع ایمىی رکش ضذٌ است ) َش
مًضًع ایمىی کٍ پبسخ آن مىفی است ( یؼىی دس مىضل سػبیت وطذٌ است ) امتیبص صفش می گیشد .
 – 2امتیبصات ببیذ دس مقببل َش مًضًع حیه اودبم ببصدیذ مىضل ثبت ضًد دس پبیبن مًضًػبت ایمىی َش یک اص
بخص َبی مىضل مدمًع امتیبصَبی آن بخص اص مىضل ببیذ ثبت ضًد ي بشاسبس ستبٍ بىذی يضؼیت ایمىی کٍ دس
خبتمٍ مًضًػبت َش بخص اص مىضل وًضتٍ ضذٌ است يضؼیت ایمىی آن بخص بٍ صًست ضؼیف  ،متًسط ي خًة
ستبٍ بىذی ضًد ي دس ستًن خبظ خًد دس چک لیست دسج ضًد .
 – 3دس پبیبن چک لیست ویض یک امتیبص کل بشای مىضل يخًد داسد کٍ اص مدمًع امتیبصات تمبم بخص َبی مىضل
( یؼىی مدمًع امتیبصات آضپضخبوٍ  ،اطبق  ،حمبم  ،ساٌ پلٍ ي وشدببن  ،ببلکه ي پطت ببم ي حیبط ي پبسکیىگ )
تطکیل می ضًد َ .مچىیه یک ستبٍ بىذی کل بشای چک لیست يخًد داسد کٍ بش اسبس امتیبص کل چک لیست
ایه ستبٍ بىذی صًست می گیشد .
 – 4لًاصمی کٍ اصالً دس م ىضل يخًد وذاسد ي قببل بشسسی ومی ببضذ بؼىًان سػبیت اصًل ایمىی دس وظش گشفتٍ
می ضًد ي امتیبص  1می گیشد بؼىًان مثبل اگش دس یک مىضل اصالً چبٌ يخًد وذاسد دس مقببل خملٍ مشبًطٍ بٍ چبٌ
امتیبص  1ثبت می ضًد  .امب دس مًسد يسیلٍ ای کٍ يخًد آن دس مىضل بشای ایدبد ایمىی الصم ي ضشيسی است ( مثل
حفبظ ) اگش دس مىضل يخًد وذاضتٍ ببضذ بؼىًان ػذم اصًل ایمىی محسًة ضذٌ ي امتیبص صفش می گیشد .
 – 5دس ایه چک لیست مىظًس اص حفبظ  ،حفبظ ایمىی است کٍ مبوغ اص سقًط افشاد اص استفبع یب سقًط بٍ دسين
استخش می ضًد .
 – 6دس مًسد مًضًػبت ایمىی کٍ اص َش یک اص آوُب چىذ مًسد دس مىضل يخًد داسد چىبوچٍ تىُب یک مًسد اص آن
ایمه وببضذ آن مًضًع ایمىی امتیبص صفش می گیشد  .بؼىًان مثبل اگش دس یک مىضل  5پشیض بشق يخًد داسد ببیذ تمبم
ایه پشیضَب ضشایط ایمىی رکش ضذٌ دس چک لیست سا داضتٍ ببضى ذ ي اگش تىُب یکی اص پشیضَب ایمه وببضذ  ،خملٍ
مشبًط بٍ پشیض بشق دس چک لیست امتیبص  1ومی گیشد ي امتیبص آن صفش می ضًد .
 – 7بًُسص ببیذ َش  6مبٌ یکببس ( دس سبل  2ببس ) ببصدیذ مىضل سا بب استفذٌ اص ایه چک لیست اودبم دَذ ي چک
لیست سا بب مذاد تکمیل ومبیذ تب بتًاو ذ َش یک اص امیتضات سا دس صًست ویبص دس ببصدیذ  6مبٍَ بؼذ اصالح ومبیذ .
بًُسص ببیذ مًضًػبت ایمىی کٍ دس  6مبٍَ قبل امتیبص صفش گشفتٍ اوذ سا دس ببصدیذ بؼذی مًسد تًخٍ ي آمًصش
بیطتشی قشاس دَذ .
( اسصضیببی اص ػملکشد بًُسص می تًاوذ بش اسبس امتیبصاتی کٍ دس چک لیست بٍ صًست مثبت استقبء یبفتٍ است
صًست گیشد )
 – 8دس پبیبن َش سبل وتبیح ستبٍ بىذی چک لیست ( مشبًط بٍ  6مبٍَ ديم سبل ) ببیذ دس فشم ثبت ایمىی مىضل
ثبت گشدد .

