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  پیشگفتار 
  

سال اخیر به خصوص در کشورهاي پیشرفته صنعتی و با سابقه دریایی  30کشتیرانی و دریانوردي تجاري در 
 کاالهایی که از طریق دریا حملعواملی از قبیل تغییر در انواع و کیفیت  .کرده استاي  تغییر قابل مالحظه

بهره برداري ،  در برخی از بنادر دنیاها  بندري و تراکم کشتیهاي  هزینه افزایش هزینه خدمه کشتی و،  شوند می
کم کردن زمان توقف ،  بهینه از کشتی با ارائه تکنولوژي نوین روي عرشه حمل بیشتر بار و کاهش تعداد خدمه

صنعت کشتیرانی شاید . با منظور خاص ضرورت یافته استهایی  ارد بکار بردن کشتیدر بنادر و در بسیاري از مو
باشد بویژه انکه کشتیرانی نقش حیاتی را ها  آن بودن اولین صنعت و یکی از خطرناك ترینالمللی  بین از لحاظ

ي جهان کاالها هزار کشتی در ناوگان تجار 50در حدود . کند می براي امنیت ملی، اقتصادي و حمل ونقل بازي
  . کنند می را حمل

پیش بینی هوا ارتباطات ،  بطور کامل و کار در کشتی و پیشرفت ناوبريها  علرغم پیشرفت عظیم در ایمنی کشتی
کند  می بخصوص و خطرناك تبدیلاي  و غیره مخاطرات طبیعی و خطرهاي دریاها هنوز دریانوردي را به حرفه

پیشگیري از اتش سوزي و اتش نشانی در کشتی تدارك تجهیزات ها  تیسازه ایمنی و قابلیت دریانوردي کش
شود در  می ایمنی ناوبري و مخاطراتی که از جانب بعضی از کاالهاي خاص متوجه کشتی،  رادیو تلفن،  نجات

ات مقررالمللی  بین کنوانسیون،  1974ایمنی زندگی در دریا المللی  بین مانند کنوانسیونالمللی  بین چندین سند
که مواد شیمیایی خطرناك بصورت فله هایی  ، قانون ساخت و تجهیز کشتی1972پیشگیري از تصادم در دریا 

  . قانونمند شده است،  کنند می حمل
به غیر از مخاطرات ذاتی دریانوردي و تنوع عواملی که مختص این حرفه و کار و زندگی در کشتی است که 

نوین اساساً هاي  د بسیاري از خطرها ناشی از این واقعیت است که کشتیباش می مرتیط با ایمنی و سالمت خدمه
هر کشتی نیروي . شود می به دلیل دریا و آب و هواي سخت ترآن  شناور است که شرایط کاري دراي  کارخانه

یالت تسه،  باالبر و سایر تجهیزات کاري مکانیکی ،تاسیسات الکتریکیهاي  ، دستگاه دکل و وینچ،  محرکه اولیه
لزوم ایجاد فرهنگ ایمنی براي بنابراین . توانند مسبب حادثه شوند می نردبان و راهرو دارد که همگی،  آشپزي

 . باشد می ایمن و مطمئن براي انجام کار ضروريهاي  کمک کردن به دریانوردان با استفاده از سیستم
  

مطالعات راهبردي وها  مرکزبررسی  

   



۶ 
 

   



٧ 
 

   فهرست مطالب

  13  اهداف -1
  13  عمومی تعاریف - 2 – 1  

  14  ها مسئولیت و وظایف - 2
  14  کشتی مالک به مربوط هاي مسئولیت -1- 2  
  18  کشتی کاپیتان به مربوط هاي مسئولیت -2- 2  
  19  دریانوردان هاي ولیتمسئ -3- 2  
  20  ایمنی و بهداشت کمیته هاي مسئولیت -4- 2  
  22  ایمنی و بهداشت نمایندگان هاي مسئولیت و وظایف -5- 2  

  22  هاي اولیه پزشکی و کمک حادثه گزارش - 3
  22  سوانح گزارشات -1- 3  
  23  معالجات اولیه -2- 3  
  23  هاي اولیه کمک -3- 3  
  23  پزشکی محل ارائه خدمات -4- 3  
  24  هاي اولیه جعبه کمک -5- 3  
  24  مسئولیت فرمانده -6- 3  
  24  کارت سالمت و واکسیناسیون -7- 3  
  24  راهنمایی پزشکی -8- 3  

  25  مجوز انجام کار -4
  25  کلیات -1- 4  
  26  “کار انجام مجوز” دریافت نیازمند هاي فعالیت -2- 4  
  26  سوابق -3- 4  

  26  شت و ایمنی بر روي کشتیبهداالعمل هاي  دستور - 5
  26  حفظ بهداشت و سالمتی کارکنان بر روي کشتی -1- 5  
  28  استفاده از مواد شیمیایی -٢-۵  
  29  آتش سوزي از پیشگیري -٣-۵  
  29  سیگار کشیدن -3-1- 5    
  29  اتصاالت دیگر و برقی لوازم -3-2- 5    
  31  خشکشویی و مرطوب لباس -٣-٣-۵    

 



٨ 
 

  31  تعالیخود اش -3-4- 5      
  31  آشپزخانه 3-5- 5  
  31  فردي   لباس کار و تجهیزات حافظت  -4- 5

  31     ضروري نکات -4-1- 5    
  32     سر از محافظت -4-2- 5    

  33       گوش و شنوایی حس از محفاظت -4-3- 5    
  34     صورت و چشم هاي کننده محافظت -4-4- 5    
  35     آفتاب برابر در محافظت -4-5- 5    
  35     )ماسک( تنفسی کننده محافظت تجهیزات -4-6- 5    
  36     پا و دست از محافظت -4-7- 5    

  Safety Harness(     37(مهار ایمنی  -5- 5  
  37  تجهیزات شناوري    -6- 5  
  37  سکوي کار     -7- 5  
  37      ها و کدهاي رنگی ، عالمت ها نشانه -8- 5  
  38     سوانح موجود بر روي کشتی  - ۶

  38     عمومی قوانین -1- 6  
  40    هاي مربوطه  ها و تعلیم ، آموزش تجهیزات اطفاء حریق -2- 6  
  41      آموزش و تعلیم ترك کشتی در مواقع اضطراري -3- 6  
  43      دریا پرت شدن اشخاص در دریا و عملیات نجات در -4- 6  

  43  تجهیزات نجات غریق    -5- 6  
  45     خطرناك کاالي قلن و حمل العمل دستور  - 7

  45     عمومی قوانین -1- 7  
  47  اقدامات احتیاطی خاص    -2- 7  

  48     بالعکس و اسکله به کشتی از خروج و ورود بمنظور ایمنی شرایط -8
  49     کشتی از خروج و ورود براي ایمنی تجهیزات و وسایل -1- 8  
  50      کشتی در موجود هاي پله و کمکی هاي نردبان -2- 8  

  51     هاي ایمنی تردد در کشتی  العمل دستور -9
  51     عمومی قوانین - 1-٩  
  52  راهروهاي موجود در کشتی   -2- 9  

 



٩ 
 

  52     آب نفوذ ضد هاي دریچه  -3- 9    
  53    نورپردازي  -4- 9
  53     عرشه هاي قسمت دیگر و کشتی بار قسمت دریچه اطراف در ایمنی مسائل رعایت -5- 9
  54     کشتی عرشه به مربوط فضاهاي دیگر و کاال انبار به دسترسی -6- 9
  Drain   (  55(آب رو  -7- 9

  56      بسته فضا در کردن کار و شدن وارد هاي العمل دستور -10
  56     عمومی قوانین - 10-1  

  57     هشدارهاي مربوط به وارد شدن به داخل فضاهاي سر بسته - 10-2  
  57     هاي اشخاص داراي صالحیت و افسر مسئول  و مسئولیت وظایف - 10-3  
  57     شدن وارد براي فضا بررسی و هشدار - 10-4  
  58     شده محدود و سربسته فضاي هواي فشار آزمایش - 10-5  
  59      کار مجوز سیستم از استفاده - 10-6  

  59     محدود فضاي به شدن وارد از قبل ها برنامه و ها روش - 10-7  
  60     فضا داخل به شدن وارد زمان مدت در ها برنامه و ها روش - 10-8  
  60      ایمن غیر فضاي به شدن وارد براي بیشتر تجهیزات - 10-9  
  62     آوري هوش به تجهیزات و تنفسی تجهیزات -10-10  
  62      الزم هاي آموزش و تجهیزات از نگهداري -10-11  
  63      نی جابجایی بارایمهاي  العمل دستور -11
  64      ابزار و تجهیزات موجود در کشتیهاي ایمنی  العمل دستور -12
  64     ابزارهاي دستی  - 12-2  
  65   ، بادي و الکتریکی قابل حمل   هاي هیدرولیک ابزار - 12-3  

  65       ثابت تاسیسات و داربست - 12-4  
  66     چرخ هاي ساینده  - 12-5  
  67       الکلی هاي چراغ - 12-6  
  67      فشرده هواي - 12-7  
  67      گاز سیلندرهاي - 12-8  
  68       گرم کارهاي دیگر و برشکاري و جوشکاري ایمنی هاي العمل دستور  -13
  68     مقررات عمومی  - 13-1  
      

 



١٠ 
 

  68      فردي حفاظت تجهیزات - 13-2    
  69      فجار و حفظ محیط زیست ، ان هشدارهاي الزم در خصوص آتش سوزي - 13-3
  69        تجهیزات جوشکاري الکتریکی  - 13-4
  70      هشدارهاي الزم در مدت زمان جوشکاري با قوس الکتریکی  - 13-5
  70      کاري  برشکاري با شعله و لحیم - 13-6
  71  بر روي کشتی       رنگ آمیزي العمل ایمنی  دستور -14
  71       می مقررات عمو - 14-1
  72       رنگ آمیزي با استفاده از اسپري  - 14-2

  72        ارتفاع بر روي کشتی کار در هاي ایمنی  العمل دستور -15
  72     عمومی مقررات -  15-1  

  74         ها سکوها و داربست - 15-2  
  74       هاي مخصوص کار در ارتفاع  صندلی - 15-3  
  74      ها  ب طنا - 15-4  
  75       ها  هاي قابل حمل و داربست نردبان - 15-5  
  76  هاي طنابی  نردبان - 15-6  
  76       برق و تجهیزات برقی  هاي ایمنی کار با دستورالعمل - 16
  79       متحرك تجهیزات دیگر و الکتریکی تجهیزات ، حمل قابل نور منبع - 16-2  
  80     ها با ولتاژ باال  سیستم - 16-3  
  81       و تجهیزات الکتریکی جریان برق ها  یکسو کننده - 16-4  
  81      تجهیزات مخابراتی  - 16-5  
  82       ها  ها و اتاق باتري باتري - 16-6  
  82       و میکروکامپیوترها ) VDUS(کار با واحدهاي نمایش تصویري  - 16-7  
  83      رادیواکتیو وادم و خطرناك مواد با کردن کار ایمنی هاي العمل دستور -17
  83      مقررات عمومی  - 17-1  

  83        دار چسب مواد با کار - 17-2  
  84     جداسازي عایق کاري رنگ و دیگر پوشش ها  - 17-3  
  84     کار با آزبست  - 17-4  
  84  برداري نمونه و تعمیرات پایان در ضروري اقدامات - 17-5  
  85     معدنی مواد - 17-6  

 



١١ 
 

  85      رادار و رادیویی تجهیزات - 17-7    
  85       ها  و طنابنگهداري از سیم العمل هاي ایمنی  دستور -18

  85      مقررات عمومی  - 18-1
  87      سیمی هاي طناب ایمنی - 18-2
  87       الیافی طناب ایمنی - 18-3

  89  حوضچه تعمیر، ورود کشتی به  عملیات لنگر انداختنهاي ایمنی  العمل دستور -19
  89      مقررات عمومی - 19-1
  89     لنگر انداختن  - 19-2
  90     ساحل به کشتی مهار براي استفاده مورد نایلونی هاي طناب مشخصات - 19-3
  90    عملیات مهار کشتی به ساحل و جدا کردن کشتی از ساحل  - 19-4

  91     فضاي انبار کشتی  کار بر روي عرشه یا درهاي ایمنی  دستور العمل - 20
  91  مقررات عمومی    - 20-1  

  92      کاال بارگیري و تخلیه - 20-2  
  94      مربوطه تجهیزات از استفاده با محموله کردن بلند - 20-3  
  95     باربري هاي  استفاده از حلقه - 20-4  
  96     مرکب هاي  قرقره - 20-5  
  97      هوك  - 20-6  

  97       شکل  - 20-7  
  97      دریا در کشتی حرکت زمان در عرشه روي بر کردن کار - 20-8  
  98     دریا شدن متالطم - 20-9  
  98     انبار و کشتی عرشه زیر در کار -20-10  
  99     موتورخانه کار در فضاي هاي ایمنی  دستورالعمل -21
  99    مقررات عمومی  - 21-1  
  102    بخار هاي  لوله فشار وهاي  مخزن دیگ بخار، - 21-2  
  104     آالت داراي نیروي محرکه  ماشین - 21-3  
  104  ها     توربین - 21-4  
  104      )موتور احتراق داخلی(موتور درونسوز  - 21-5  

 



١٢ 
 

  105      دستگاه فشار هوا و مخزن آب  - 21-6    
  105      سرد سازي هاي  سیستم -7 -21
  105       محتوي نفت هاي  سیستم - 21-8
  106       )دنده سکان(جعبه دنده فرمان  - 21-9
  106  خودکار     آالت  اتاق کنترل و ماشین العمل دستور -21-10
  107     هیدرولیک هاي  سیستم -21-11

  107       در آشپزخانه  هاي ایمنی کار دستورالعمل -22
  107  مقررات انبار مواد غذایی     - 22-1
  108  سازي غذا    آماده  - 22-2
  111       کار در آشپزخانه و رستوران  - 22-3

  112       نکات ایمنی کابین استراحت دریانوردان  - 23
  112     مقررات عمومی  - 23-1
  114      تجهیزات و وسایل خشک شویی  - 23-2
  114       اتاق تجهیزات آمادگی جسمانی  - 23-3

  115      استخرهاي شنا  - 23-4  
  115       سیستم هاي فاضالب  - 23-5  

  116  سایر مقررات      – 24
  118       فله هاي محموله و کاالهاي حمل - 24-2  
  120      کشتی هاي حمل کانتینر  - 24-3  
  122       مسافران حمل براي موتوري قایق و آالت ماشین حمل مخصوص هاي کشتی - 24-4  
  125     مخازن نفت  - 24-5  

  126      تانکرهاي حمل کننده مواد فله شیمیایی  - 24-6  
  127  طبیعی مایع گازهاي کننده حمل ها کشتی - 24-7  
  127      کشتی هاي مسافربري  - 24-8  

 



١٣ 
 

  فصل اول 
 و تعاریف فاهدا-1

مطالعه و .باشد می کشتی هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل کمک به استقرار سیستم مدیریت ایمنی در
این دستور .اجراي مفاد این جزوه توسط دریانوردان میتواند منجر به ارتقائ سطح ایمنی، بهداشت و ایمنی گردد

  :دهد می العمل اهداف زیر را پوشش
کشتی در دریا و در بندر بر  کار کردن بر رويدیگر ناشی از مضر و اثرات ها  بیماري،  حوادثجلوگیري از ) الف( 

   اندریانورد سالمت
و دریانوردان در رابطه با حمل و مالکان کشتی ،  دولتمسئولیت بهداشت و ایمنی براي  پذیرفتنتضمین ) ب( 

  ماند می باقی اولویتدر  دریایینقل 
هاي  و اتحادیه مربوط به مالکان کشتیهاي  دولتی ،سازمانهاي  سازمان بینترویج مشاوره و همکاري ) ج( 

  .  کشتی بر روي ایمنیو بهبود بهداشت  برايدریایی 

 
 

  تعاریف عمومی  - 1-2
  .شود می فردي تواناییآسیب جدي و یا عدم ،  که باعث مرگاي  حادثه: سانحه 

 برايبهداشت و ایمنی  شامل آموزش آموزشهاي  دورهاین  : نی تایید شدهایم و دوره آموزش بهداشت
ي که توسط مرجع صالحیت دار هر دوره دیگریا ،  شود می وسیله مرجع دریایی تصویبب باشد که می دریانوردان

  . تصویب شده باشد
   شده و الحاص که فله جامدهاي  محمولهبراي  یایمن دستور العمل:  فلههاي  دستور العمل محموله

  .است منتشر شده دریانورديالمللی  بین سازمانتوسط 
 

و در صورت لزوم مختلف را دیده باشد هاي  در زمینه الزمهاي  فردي که آموزش و مهارت: فرد صالحیت دار
آموزش و  که افسر کشتی.شود  می کار استفادهبه عنوان مثال شیمیدان صنعتی و یا برق،  کارهاي خاصبراي 
 . شوددر نظر گرفته به عنوان فرد صالحیت دار ممکن است  الزم را کسب کرده است وهاي  مهارت

  .باشد می به غیر از کاپیتان،  کارگران برروي کشتیودریانوردان شامل :  اعضاي خدمه
دارد به عنوان مثال ) صنعت دریایی( وایمنیاي  معنی مشابه در قانون بهداشت حرفه:  حوادث خطرناك

  .تواند موجب مرگ ،آسیب جدي و یا عدم توانایی یک شخص شود می کهاي  حادثه
) صنعت دریایی( و ایمنیاي  بر اساس قانون بهداشت حرفهکه عضوي از خدمه :  نماینده بهداشت و ایمنی

  .شود  می منصوب
قانون مطابق با  است که یک کمیته متشکل از کاپیتان و برخی دیگر ازاعضاي خدمه :کمیته بهداشت و ایمنی

  .شود می منصوب) صنعت دریایی( بهداشت و ایمنی شغلی
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   .بر عهده دارد را مدیریت کشتی ناوبري و یتمسئولکه  یک کشتی تجاري یفرمانده:  کاپیتان
 کارلباس ،  ، اما محدود به این موارد نیستباشد می در زیرموارد عنوان شده  شامل:  فرديتجهیزات حفاظت 

   تنفسی کفش ایمنی و ماسک،  دستکش،  محافظ شنوایی،  ننده چشم و صورتمحافظت ک،  ،کاله ایمنی
و اهداف و مقاصد در  اتکه مفاهیم کلی تعهد است یک سند نوشته شده توسط مالک کشتی:  خط مشی ایمنی

   .کند می یمنی بر روي کشتی را مشخصرابطه با ا
هاي  خط مشیبیان شده در راستاي هاي  و برنامه ها ایدهسازي  پیاده برنامه طراحی شده براي:  برنامه ایمنی 

  .باشد می ایمنی
 "کارگر"به معنی همان  "ملوان" اصطالح .با هر توانایی که بر روي کشتی استخدام شده است يهر فرد:  ملوان 

 . باشد می )دریانورديصنعت ( وایمنیاي  در قانون بهداشت حرفه

   شناورهایی که در مناطق دور از ساحلاز جمله ،  انیبازرگدرگیر در تجارت و یا هاي  کشتی: کشتی
  . دهند می عملیات مانور را انجام

  
این کمیته بوسیله مالک کشتی به عنوان هیات مدیره بر روي کشتی تاسیس شده :  کمیته مدیریت کشتی

   .است
-ship"ارت عب. را بر عهده داردو یا کنترل کشتی  مدیریتاست که  سازمانیهر شخص یا :  مالک کشتی

owner"  باشد می )نورديصنعت دریا( مشاغلبهداشت و ایمنی  قانوندر  "اپراتور"به معنی واژه.   
  
  ها  مسئولیت وظایف و - 2
 
  مربوط به مالک کشتی هاي  مسئولیت - 1- 2

 اي که مجموعهاست  نوشته شده) نورديصنعت دریا( این بخش در رابطه با قانون بهداشت و ایمنی مشاغل:  نکته
  .باشد می کارکنان در دریا با وظایف صاحبان کشتی در رابطه از
با  .باشد می دریانوردان بر روي کشتی همه ایمنی و رفاه،  مالک کشتی در درجه اول مسئول بهداشت -1- 2-1 

  .باشد می روزانه مربوط به مالک کشتی بر عهده کاپیتان کشتیهاي  اجراي مسئولیت،  این حال
به حمایت همه جانبه از مدیریت در زمینه ایمنی و باال رفتن استانداردهاي ایمنی رسانی  العاط پیشرفت -1-2- 2

  . بستگی داردالزم هاي  و پیش بینی کشتی

بر اساس اصول  که طراحی جدید تناژ و هر گونه تغییرات تناژ کندباید اطمینان حاصل  مالک کشتی -1-3- 2
  .باشدها  العمل دستور و اجرايالمللی  نبی مربوطه محاسبه و بر اساس استانداردهاي

باید یک سیاست  مالک کشتی) صنعت دریانوردي( مشاغلالزامات قانون بهداشت و ایمنی  مطابق با -1-4- 2
هاي  خط مشی ایمنی با اتحادیهبهداشت و ایمنی دریانوردان در نظر بگیرد و در زمینه  ايایمنی مناسب بر

  :شاملها  یاین خط مش.  مشورت کند مالک کشتی عنوانافراد دیگر به  از جملهدریایی و 
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الزم براي بهبود واقدامات ایمنی به همکاري موثر در ترویج  انو دریانورد مالک کشتی باال بردن توانایی) الف
  در محل کار  انایمنی دریانورد بهداشت و

  اقدامات  تاثیر میزان مناسب براي بررسی راهکارهايارائه ) ب
 مورد دریایی و دریانوردان درها  ، اتحادیهمالک کشتی مستمر بینهاي  مناسب براي رایزنی کارهايراهارائه ) ج

  دریاییهاي  و اتحادیه مالک کشتی بین ، ارائه چنین مسائل دیگر براي توافقمشاغلمسائل بهداشت و ایمنی 

  
ایمنی سازمان هاي  اساس سیاستبرنامه ایمنی بر  براي اجرايمنابع الزم را  همچنین باید مالک کشتی -1-5- 2

جمله  از،  باشد مربوطههاي  همه بخشهاي  از مسئولیتاي  باید مجموعهها  و برنامهها  سیاست.  کند فراهم
  . سایر اشخاص باشدساحل، پیمانکاران و  در بخش کارکنانهاي  مسئولیت

 
و در کشتی نگهداري کند اسناد  سایر وراهنما هاي  ابزار ،کتابچه،  از تجهیزات باید مالک کشتی -1-6- 2

باید تحت شرایط ها  آماده سازي و اجراي طرح،  برنامه ریزي. کند سازماندهیرا ها  عملیات وها  همچنین طرح
  :  ویژه انجام شود بطوري که

a-   دهد جلوگیري شود  می ی که بطور مشابه بر روي کشتی رخخطراتاز 
b-  اجتناب شود معمول یا غیر ضروري بیش از حد کاراز انجام 
c-  سازمان بهداشت و ایمنی دریانوردان همه افرادي که به عنوان نیروي کاري استخدام شده اند را مد نظر

 .داشته باشد
d-  هیچ خطري براي سالمتی دریانوردان نداشته باشد بطوریکهمواد و محصوالت استفاده شده ایمن باشد.   
e- دریانوردان در برابر اثرات مضر باشد که از اي  ونهبگها  العمل دستور ي در نظر گرفته شده وکار هايروش

  .کندعوامل فیزیکی و بیولوژیکی محافظت ،  شیمیایی
کار بر روي هاي  کند که ارزیابی خطر در مورد سیستمباید اطمینان حاصل  مالک کشتی،  در این زمینه -1-7- 2

 انجام وظایف و یاها  فعالیتر براي انجام موجود از جمله استاندارهاي مدیریت خطهاي  مطابق با استانداردکشتی 
   .شود می

 بهداشت حفظبراي کافی  تجربه و شایستگی ،را در نظر بگیرندصاحبان کشتی باید استانداردهاي الزم  -2-1-8 
بر روي هنگام کار  درها  آن مربوط بههاي  وظایف و مسئولیت صحیح عملکردو نظارت بر و ایمنی دریانوردان 

  :کشتی همچنین بایدبر روي کارکنان  کار در زمان انجام،  اشندداشته ب کشتی

 
هاي  از جمله ساعت کار و دوره،  کارکنان شرایط زندگی کشتی و کار قابل قبول وبر روي بین ایمنی ) الف

 .ارتباط مناسب برقرار شود استراحت
  .گواهینامه تالش شودبار و براي تایید اعتمناسب پزشکی باشند هاي  اراي گواهینامهد دریانوردان( ب

توجه شود کشتی  بر رويعملیات  برنامهو ایمنی و  بهداشتخستگی به عنوان یک خطر بالقوه براي به عامل ) ج 
   .دریانوردان گزارش شود به منظور به حداقل رساندن خستگی شود می زمانی که کار انجاممدت .
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و ایمنی در  بهداشتو یا کمیته  میته مدیریت کشتیک،  کاپیتانتوسط  عنوان شدههاي  گزارشات و توصیه) د
  در نظر گرفته شود کشتی در بهداشت و ایمنی رابطه با مسائل مربوط به

  
مسائل کار خود را با توجه به  انکه دریانورد از اینکه اطمینان جهت بر روي کشتی باید مالک کشتی -1-9- 2

با کمیته بهداشت و  از نزدیکالک کشتی و کاپیتان باید م .نظارت داشته باشد دهند می و ایمنی انجام بهداشت
دهی و مدیریت اطمینان از سازمانو این مسئله براي  در ارتباط باشند نمایندگان بهداشت و ایمنیو  ایمنی کار

مالک . باشد می احتمالیبراي جلوگیري از خطرات  روشی و همچنین کشتیهاي  قسمت مناسب بر روي تمام
تواند بر بهداشت و  می کاپیتان و خدمه بر روي کشتی آگاه باشد که این موردهاي  فعالیتام کشتی باید از تم

  . ایمنی افراد تاثیرگذار باشد
ترجیحا فردي که ،  در سازمان مستقر در ساحل در نظر بگیرد یک فرد تعیین شدهمالک کشتی باید  -1-10- 2
  : آشنایی داشته باشد و بایدساختار مدیریتی دسترسی  به

 . از نزدیک مشورت کندوایمنی  بهداشتمربوط به  موارد همه در موردو خدمه  کاپیتانبا ) الف
و اطالعات  اتپیشنهادو بهبود ارتقاء  در نظر گرفتن هر گونه با کشتی بهداشت و ایمنیهاي  گزارش کمیته) ب

  . مورد بررسی قرار دهداز کشتی  شده دریافت
   .داشته باشد.نظارت بر عملکرد تجهیزات و پرسنل) ج
  
عنوان شده است در صورتیکه ) نورديصنعت دریا( مشاغل بهداشت و ایمنی در قانونهمانطور که  -1-11- 2

یا تغییر کار گروه  از ایجاد پیش اتحادیه دریایی باباشد مالک کشتی باید  درخواست شدهبوسیله کمیته دریایی 
 . کند مشورتتعیین شده 

 
در صورتیکه بوسیله اتحادیه دریایی یا ،  )نورديصنعت دریا( مشاغلبهداشت و ایمنی  بر اساس قانون -1-12- 2

باشد مالک کشتی باید کمیته بهداشت و ایمنی را بر روي کشتی  درخواست شدهنماینده بهداشت و ایمنی 
 براي ایجاد،  دیگردریایی و یا افراد هاي  با اتحادیهدهد  می این قانون همچنین به مالک کشتی اجازه.  تشکیل دهد

  . کند مشورت کشتیچندین کمیته بهداشت و ایمنی در 
 

 توسط کاپیتان کشتی بر اساس قانون اعمال شدهکند که قوانین  باید اطمینان حاصل مالک کشتی -1-13- 2
  : باشد که شامل موارد زیر است اما محدود به این موارد نیست) صنعت دریایی( مشاغلبهداشت و ایمنی 

A (و تحت کنترل کاپیتان کشتی باشدموجود قوانین بق با مطا.  
B (گذارد  می ایمنی در اجراي تغییراتی که بر ایمنی در محل کار تاثیر بهداشت و نمایندگان با کاپیتان کشتی

  .مشاوره داشته باشد
C (م بازرسی جهت انجا محل کاربه دسترسی  براينمایندگان بهداشت و ایمنی  مجوز الزم توسط کاپیتان براي

  .صادر شود
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D ( براي گفتگو و یا مصاحبه با اشخاص در رابطه با  ایمنی و بهداشتمجوز الزم توسط کاپیتان براي نمایندگان
  ). در صورتیکه که شخصی با مصاحبه کردن موافقت کند( صادر شود مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی

E ( داده شودایمنی  و هداشتنمایندگان ببه  به بهداشت و ایمنیاطالعات مربوط.  
F ( که قبال موفق به تکمیل این دوره نشده اند براي تکمیل دوره آموزشی تصویب  و ایمنیبهداشت  نمایندگانبه

شده زمان الزم داده شود و در صورت امکان آموزش در طول ساعت کاري و در صورتی که از نظر عملی منطقی 
   باشد، انجام شود

G (داده شود انجام نمی شود اختیار تامی که کار از جمله در زمان براي انجام کار و ایمنیت بهداش نمایندگان به.  
 )H  اختیار در  مالک کشتیتوسط و به کمیته ایمنی دریانوردان ایمنی  و بهداشتمربوط به هر گونه اطالعات

  .قرار داده شود بهداشت و ایمنیهاي  کمیته
 ))i  تا اطمینان ،  يکار هايساعات در طولو ایمنی بهداشتهاي  اعضاي کمیتهي اختیار دادن زمان کافی برادر

  .داده است انجام به درستی خود راهاي  فعالیتحاصل شود که این کمیته 
  

در فواصل زمانی هاي  طور منظم از تمام نقاط کشتیایمنی به هاي  براي بازرسی مالک کشتی باید -1-14- 2
بستگی آن  بهامنیت خدمه ممکن است که تجهیزات و ماشین آالت ،  ابزار باید همچنین .انجام دهدمشخص 

  . قرار دهدی بازرسرا مورد  داشته باشد
  
رابطه با در  خدمه،  به کشتی خدمه وارد شدناز  پس کند کهباید اطمینان حاصل  مالک کشتی - 2-1-15 

 براياقدامات احتیاطی خصوص در  اهآموزش.  دیده باشند مناسب خطرات مرتبط با کار و محیط زیست آموزش
انجام شود  کشتی آموزش باید بصورت روزانه بر روي. باشد می خدمه حوادث و آسیب به سالمت از جلوگیري

 راهنمای کتابچه آموزش. انجام شود براي شرایط اضطراري الزم احتمالی و آمادگیهاي  همچنین برنامه ریزي
چگونه باید از است و اینکه وسایل نحوه استفاده از مربوط به هاي  لکاربر حاوي اطالعات و دستورالعم مخصوص

براحتی  کتابچه راهنماي کاربر باید. موجود در کشتی نگهداري کردهاي  استراحت و یا سایر کابین و بخش اتاق
  .قابل فهم و در دسترس باشد 

باید از  مالک کشتی) نورديریاصنعت د( مشاغلبهداشت و ایمنی  قانون مطابق با مقررات مربوط به -1-16- 2
  . باشد داشتهطالع اخطرناك حوادث و ها  بیماري،  هر گونه حوادث

و  کند تجزیه و تحلیل را علت حوادثو بررسی  را خطرناك حوادثباید همه  مالک کشتی همچنین -1-17- 2
  . انجام دهدآن  اقدام مناسب براي جلوگیري از وقوع

تشویق دادن در مورد همه شرایط یا عملیاتهاي غیر ایمن گزارش را به  ردانباید دریانو مالک کشتی -1-18- 2
 . کند
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 صحت انجامدیگر اطالعات براي اطمینان  و راهنما، کتابچه تجهیزات الزم گونه هر مالک کشتی باید -1-19- 2
مورد ض جانبی درهر گونه عوارشود و انجام  مناسبهاي  روش باها  عملیات یتمام فراهم کند و اینکهها  عملیات

  .یابد به حداقل کاهش دریانوردان و ایمنیبهداشت 
براي کاهش  هو اقدامات مربوط بهداشت ایمنی و مسائل باید اطالعات مناسب در موردمالک کشتی  -1-20- 2

  .کندارائه  که براي دریانوردان قابل فهم باشد یدر فرممخاطرات ناشی از کار براي دریانوردان 
  
 مربوط به کاپیتان کشتی هاي  مسئولیت -2- 2

 )نورديصنعت دریا( مشاغلقانون بهداشت و ایمنی  مختلفهاي  با بخش ارتباط در این بخش باید در:  توجه
  . نوشته شده است

و ایمنی صاحبان مربوط به بهداشت هاي  و برنامهها  سیاستاجراي  مسئولبه عنوان  کاپیتان کشتی-2-1- 2
به همه  بطور مشخصباید  و قوانین مربوط به ایمنی است کهها  دستورالعمل شاملها  برنامه.  باشد می کشتی

مناسب براي هاي  روش بر روي کشتی که کاپیتان کشتی باید اطمینان حاصل کند. شود اعضاي خدمه ابالغ
جلوگیري از امکان رخ دادن حوادث و در معرض قرار گرفتن خدمه کشتی و یا دیگر اشخاص در شرایطی که 

  .شود در نظر گرفته شودها  آن کن است منجر به صدمه و یا آسیب به سالمتیمم
دهند  می خطرناك که خدمه کشتی در مواقع لزوم انجام هايکاپیتان باید اطمینان حاصل کند که کار -2-2- 2

  . بطور مناسب نظارت شود
  
 شده است از نظر فیزیکی براي کاپیتان باید مطمئن شود که کاري که براي دریانوردان در نظر گرفته -2-3- 2

  . مناسب باشد و دریانوردان با در نظر گرفتن مهارت کافی براي کار مورد نظرگماشته شوندها  آن
سال براي وظایف نامناسب گماشته  18کاپیتان باید اطمینان حاصل کند که هیچ فردي در زیر سن  -2-4- 2

  .نشود
مناسب را به صورتی که مشخص و براحتی قابل فهم باشد هاي  ملالع دستور وها  کاپیتان باید اعالمیه -2-5- 2

  . را مورد بررسی قرار دهدها  العمل دستور صادر کند و قابل فهم بودن
کاپیتان باید مطمئن شود که همه اعضاي خدمه حجم کار و ساعات کاري منطقی و مناسب داشته  -2-6- 2

ساعات کاري داشته باشند و نسبت به کاري که براي  باشند از طرف دیگر دوره استراحت کافی در طول مدت
  .ه شودتتوجه ویژه در نظرگرف است دریانوردان خسته کننده و خطرناك

را ثبت کند ها  آن کاپیتان باید تمام حوادث و احتمال وقوع حوادث خطرناك را مورد بررسی قرار دهد و -2-7- 2
این موارد را گزارش کند و مالک کشتی باید ) انورديصنعت دری( و مطابق با قانون بهداشت و ایمنی مشاغل
  .روش گزارش دهی را مورد بررسی قرار دهد
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،  مربوط به کشتیهاي  طرح،  راهنماي عملیاتهاي  کاپیتان کشتی باید اطمینان حاصل کند که کتابچه -2-8- 2
نوردان به چه اطالعاتی براي انجام ایمنی و دیگر اطالعات از جمله اینکه دریاهاي  العمل دستور قوانین و مقررات و

  کاپیتان کشتی باید مطمئن باشد که  .کار ایمن نیاز دارند ،در دسترس باشد
a- هاي  مکان معلوم و یا درهاي  مکان مربوط به بهداشت و ایمنی خدمه درهاي  الزم و اعالمیههاي  العمل دستور

  . مناسب نصب شده باشد
b- ایمنی مشاغل صنعت دریانوردي و همچنین سیستم آموزش از راه دور  مواد آموزشی در مورد بهداشت و

   .براي بهداشت و ایمنی به آسانی براي ارائه به اعضاي خدمه در دسترس باشد
  
در زمانیکه کمیته بهداشت و ایمنی بر روي کشتی تاسیس شد کاپیتان کشتی باید جلسات کمیته را  -2-9- 2

باشد و یا در غیر اینصورت اطمینان حاصل کند که به  می هفته 6تا  4 بطور منظم برگزار کند که در فواصل
  . شود می گزارشات کمیته توجه

شامل همه وسایل ضروري و تجهیزات ،  کاپیتان باید اطمینان حاصل کند که همه تجهیزات ایمنی -2-10- 2
  . شود می استفادهآن  حفاظتی به خوبی نگهداري و در زمان مناسب از

بطور موثر انجام شده است و این ها  پیتان کشتی باید اطمینان حاصل کند که بازدیدها و بازرسیکا -2-11- 2
هاي  روش در مورددستورات دریانوردي 29بخش و بازدیدها در فواصل زمانی معین و مطابق با ها  تمرین

   .اضطراري و ایمنی دریانوردان انجام شده باشد
در شرایط اضطراري ها  روش و آموزشها  کند که اعضاي خدمه در تمرینکاپیتان باید اطمینان حاصل  -2-12- 2

  . استفاده از هر گونه تجهیزات مخصوص باید در فواصل زمانی مشخص به خدمه نشان داده شود. شرکت کنند
کار بر روي کشتی بطور  انجام بر اساس سیستم مجوزها  کاپیتان باید اطمینان حاصل کند که فعالیت -2-13- 2

  .  شود می ب اجرامناس
  
  دریانوردان هاي  مسئولیت -3- 2
 از وظایف در ارتباط با مراقبت از دریانورداناي  از قانون بهداشت و ایمنی مشاغل مجموعه 27بخش  -3-1- 2

شود که خطري براي بهداشت و ایمنی  می مطابق با این مقررات عملیات با استفاده از روشهایی انجام. باشد می
دریانوردان همچنین به کمک کردن به دیگران ملزم هستند که شامل . یا سایر اشخاص نداشته باشددریانوردان و 

  . باشد ها می کمک کردن به مالک کشتی مطابق با مسئولیت
  
دریانوردان باید ) صنعت دریایی( قانون بهداشت و ایمنی مشاغلاي  عالوه بر این مطابق با الزامات پایه -3-2- 2

راه موثر براي انجام این کار . فعال براي ترویج شرایط کار ایمن تهیه و تدارك دیده باشند بطور عموم قانون
  . باشد می در زمینه بهداشت و ایمنی کار در کشتیها  دیدگاه بوسیله شرکت در جلسات ایمنی و بیان
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دلیل ها  آن نیکهدریانوردان میتوانند خودشان را از شرایط خطرناك نجات دهند و عملیات را در زما -3-3- 2
در چنین شرایطی . وجود دارد متوقف کنندها  آن بودن خطر براي بهداشت و ایمنیالوقوع  قریب خوبی براي

اطالع بدهند و در صورتیکه نگرانی براي ایمن بودن انجام  اًنماینده یا مسئول بهداشت و ایمنی باید خطر را فور
  . ایمن متوقف شودهاي  روش با استفاده از ریعاًساین کار وجود داشته باشد انجام عملیات باید 

  :دریانوردان باید -3-4- 2
a-  اقدامات بهداشت و ایمنی در نظر گرفته شده  اجرايدر صورت امکان با مالک کشتی همکاري دقیق در

  . داشته باشند
b- انجام هاي  تمراقبت از ایمنی و بهداشت مربوط به خود و دیگر اشخاصی که ممکن است تحت تاثیر فعالی

  .در محل کار قرار بگیرندهایی  یا غفلت شده
c - باشد و سوء استفاده نکردن  میها  آن که در اختیارها  استفاده و مراقبت از تجهیزات حفاظت شخصی و پوشش

  یا حفاظت از دیگران ها  آن از هر گونه وسیله فراهم شده براي حفاظت از
d-  تواند باعث ایجاد خطر شود می کهدر هر شرایطی به صورت فوري به مسئول  حادثهگزارش.  
 f-  مطابق با دستورات بهداشت و ایمنی انجام اقدامات الزم  
به جز در مواقع اضطراري دریانوردان نباید در حذف و یا جابجایی هر گونه وسیله ایمنی یا دیگر  -3-5- 2

   .اقدام کنند شخاص در نظر گرفته شده استو یا حفاظت از سایر اها  آن تجهیزات و وسایلی که براي حفاظت از
  . نیستند دخالت کنندآن  دریانوردان نباید در تجهیزات که مختار به استفاده و حفظ از -3-6- 2
  . باید مشخص و براي اعضاي خدمه قابل درك باشد داده شده توسط سرپرستو یا آموزش  اتدستور -3-7- 2
باید از سرپرست ها  آن ا آموزش و یا هر گونه ابالغ دیگر را نفهمداگر دریانورد به طور کامل دستور ی -3-8- 2

  . خود در مورد موضوع توضیح روشن بخواهند
دریانوردان وظیفه دارند در مدت زمان آتش سوزي فعال باشند و آموزش الزم و ضروري در زمینه  -3-9- 2

  . استفاده از قایق نجات دیده باشند
مورد نظر مالک کشتی در مورد بهداشت و ایمنی را انجام هاي  باید سیاست به طور خالصه همه خدمه -3-10- 2

باید نشان دهنده حمایت ها  توسط کاپیتان کوشا باشند و برنامهها  آن واگذار شده بههاي  دهند و در اجراي برنامه
و ایمنی باید هر چیزي که در توان آنهاست براي حفظ بهداشت ها  آن .کامل از خدمه بر روي کشتی باشد

  .  و همچنین بهداشت و ایمنی دیگر اعضاي خدمه و اشخاص بر روي کشتی انجام دهند شخصی
  
  کمیته بهداشت و ایمنی هاي  مسئولیت -4- 2
از عملکرد کمیته بهداشت اي  مجموعه) صنعت دریانوردي( از قانون بهداشت و ایمنی مشاغل 74بخش  -4-1- 2

  :رعایتموارد عنوان شده در زیر استن کمیته بهداشت و ایمنی ملزم به طبق این قانو. باشد می و ایمنی مشاغل
a- کمک به مالک کشتی در گسترش و انجام ارزیابی براي حفاظت از بهداشت و ایمنی دریانوردان. 
b- ها  کمک به مالک کشتی در بازبینی و به روز رسانی این ارزیابی 
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c- اط با مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی تسهیل در همکاري بین مالک کشتی و دریانوردان در ارتب 
d-  کمک به انتشار اطالعات مربوط به بهداشت و ایمنی 

 
مالک هاي  کلی و برنامههاي  سیاستسازي  پیاده در شرایط کلی کمیته بهداشت و ایمنی باید در انجام و -4-2- 2

  .کشتی در رابطه با بهداشت و ایمنی کمک کند
  
شود که بطور کلی شامل  می توسط کمیته بهداشت و ایمنی به عهده گرفتهها  وظایف و مسئولیت اًنوع -4-3- 2

  : موارد زیر است اما محدود به این موارد نیست
a- کدهاي ،  استانداردهاي بین المللی،  تضمین اینکه دریانوردها مطابق با الزامات مربوط به دستورات دریانوردي

  . مالک کشتی در رابطه با بهداشت و ایمنی عمل کنندالزامات قانونی مورد نظر ،  مرتبط با ایمنی
b- و پیشنهادات از طرف مالک کشتی براي خدمهها  تشکیل نمایندگی  
c -  بحث و اقدام مناسب براي رعایت کردن هر گونه موارد مربوط به بهداشت و ایمنی توسط خدمه کشتی و

  حفاظتی کافی در خصوص تجهیزات ایمنیهاي  ارزیابی
d  -گزارش حادثه  مطالعه  
  
باید گزارش تمام جلسات کمیته ،  )نورديصنعت دریا( مشاغلمطابق با قانون بهداشت و ایمنی  -4-4- 2

کپی مدارك باید براي فرد . براي باز بینی و مشاهده براي تمام خدمه پست شودآن  نگهداري شود و نسخه
  .فرستاده شودتعیین شده در ساحل توسط مالک کشتی به عنوان مسئول ایمنی کشتی 

  
کاري بر روي کشتی هاي  کمیته بهداشت و ایمنی باید در خصوص برنامه ریزي و تغییر هر گونه فرآیند -4-5- 2

  . که ممکن است بر بهداشت و ایمنی تاثیر داشته باشد مشورت کند
  
ی که به کمیته بهداشت و ایمنی باید به اطالعات مربوط به خطرات یا خطرات بالقوه بر روي کشت -4-6- 2

هاي  این اطالعات مربوط به محموله. وسیله مالک کشتی و یا کاپیتان مشخص شده است دسترسی داشته باشد
دستورات دریایی، استانداردهاي دریایی و کدهاي به خطرناك حمل شده با کشتی می باشد اعضاي کمیته باید 

و دیگر ) صنعت دریایی( ت و ایمنی مشاغلخطرناك و قانون بهداشهاي  بین الملی دریانوردي مربوط به محموله
  . موارد منتشر شده در رابطه با سازمان بین المللی دریانوردي دسترسی داشته باشند

  
اعضاي کمیته باید زمان معقول و مشخص در ) صنعت دریایی( مطابق با قانون بهداشت و ایمنی مشاغل -4-7- 2

در جلسات کمیته بهداشت  ایمنی داشته باشند و همچنینمربوط به هاي  طول ساعات کاري براي تمرین عملیات
  .حضور داشته باشندو ایمنی 
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  نمایندگان بهداشت و ایمنی هاي  وظایف و مسئولیت -5- 2
مقررات مجموعه اي از ) صنعت دریانوردي( قسمت دوم از بخش سوم قانون بهداشت و ایمنی مشاغل -1- 2-5 

بطور خالصه . از جمله انتخاب آموزش و اختیارات نمایندگان می باشدارتباط با نمایندگان بهداشت و ایمنی  در
  :  نمایندگان بهداشت و ایمنی شامل موارد زیر استهاي  اختیارات و توانایی

a-  بازرسی در محل کار 
b-  پرسش از بازرسان ایمنی دریانوردي در مورد انجام تحقیقات و تفحص از محل کار 
c-  تحقیق و تفحص همراهی کردن با بازرس در طول مدت 
d- بررسی شکایات توسط یکی از اعضاي نمایندگان که در کار گروه انتخاب شده است . 
e- حضور در مصاحبه اختصاصی 
f- الزم براي بهبود شرایط هاي  و دستور العملها  صدور اعالمیه 

 
راي تکمیل شود که نماینده شرایط مناسب بدر زمان انتخاب نماینده بهداشت و ایمنی کار گروه تعیین  -5-2- 2

  . آموزشی دریانوردان را فراهم کندهاي  دوره
  
دسترسی به  ،وظایف و مسئولیت ها صحیحبراي کمک به نماینده بهداشت و ایمنی و براي انجام  -5-3- 2

باید توسط کمیته مدیریت کشتی،کمیته بهداشت و ایمنی ،مالک کشتی و نهادهاي  مناسب اطالعات و مشاوره
  . دریانوردي فراهم شودهاي  مربوطه شامل اتحادیه

  
  :نماینده بهداشت و ایمنی باید -5-4- 2

a-  در تحقیق و تفحص حوادث خطرناك براي همکاري با کارگروه مشخص شده بوسیله نماینده بهداشت و
 . ایمنی شرکت کند

b- همه مدارك مورد نیاز و ضروري شامل گزارشات بررسی وتحقیق و تفحص را تهیه و آماده کند .  
  
  اولیه پزشکیهاي  و کمکش حادثه گزار - 3

  )کلیات( گزارشات سوانح -  1- 3
دفتر  بایستی در این گزارشات می. بایستی به دفتر ساحلی مربوطه و مقام منتخب گزارش شود کلیه سوانح می

  .سوابق افسر ایمنی ثبت گردد

را به دفتر ساحلی ) رخداد/ طی فرم گزارش سانحه( فرمانده شناور باید سوانح اتفاق افتاده در شناور -1-1- 3
  . نماید طریق به دفتر مرکزي و مقام منتخب ارسال آن  مربوطه و از
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  منجر به فوت یا جراحت شدید پرسنل شناور هرگونه سانحه) الف

  .روز و یا بیشتر 3هرگونه سانحه منجر به غیبت فرد مجروح به مدت ) ب 

  ابههرگونه واژگونی سکوي کار، سقوط کاال یا موارد مش) پ

مثالُ سیستم ( .گاز یا روغن بصورت فشرده بکار رفته باشدآن  بروز اشکال ناگهانی براي تجهیزاتی که در) ت 
  )هیدرولیک سکان

   )سوزي منجر به آتش (Overload هرگونه اتصال برقی یا بار اضافی) ج 

  اشتعال گاز یا مایعات سوختنی ناشی از نشتی ) چ 

 سقوط افراد به دریا) خ 

،  ترین وسیله مخابراتی موجود به دفتر ساحلی مربوطه میبایست با اولین و سریع "ب"و  "الف"سوانح مربوط به بندهاي  :توجه
  :دفتر مرکزي و مقام منتخب گزارش شود

  معالجات اولیه -2- 3
که تواند یکی از خدمه شناور  نامبرده می .مسئولیت ارائه خدمات پزشکی در دریا با فرمانده شناور میباشد

آموزشهاي الزم را دیده و داراي تجربه و مهارت کافی باشد را تعیین نماید اما مسئولیت کلی ارائه این خدمات با 
 اولیه و برقراري ارتباط باهاي  کمکمنظور از خدمات پزشکی، ارائه خدمات در حد  .فرمانده شناور خواهد بود

الزم براي اعزام هاي  و در صورت نیاز انجام هماهنگی کیساحلی براي دریافت راهنمائیهاي الزم پزشهاي  ایستگاه
  .باشد  فرد نیازمند خدمات پزشکی به ساحل و مراکز درمانی می

  اولیههاي  کمک-3- 3
بایستی دقت شود که اینکار در محل سانحه و با دقت و  اولیه به پرسنل بیمار یا مجروح میهاي  کمکدر ارائه 

  . ز انجام گیردسرعت و با استفاده از ابزار تمی

  ارائه خدمات پزشکی محل -4- 3
این محل . شود در نظر گرفته ”محل ارائه خدمات پزشکی“مکانی بعنوان  حتی االمکان در هر شناور می بایستی

  .قرار داده شودآن  بایستی داراي تهویه، نور و نظافت کافی بوده و چند ملحفه تمیز، پتو و حوله در می
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  هاولیهاي  کمکجعبه  -5- 3
بایستی به مقدار الزم باند، بتادین، قیچی، گاز،  میآن  اولیه میباشد که درهاي  کمکهر شناور مجهز به جعبه 

محتویات جعبه  .اولیه ضروري هستند وجود داشته باشدهاي  کمککه براي درمان و ارائه ... داروهاي مورد نیاز و 
این جعبه .باشد می) هر پنج نفر یک جعبه استاندارد( ببرحسآن  اولیه استاندارد و تعدادهاي  کمکهمانند جعبه 

اولیه هاي  کمکجعبه  درب. باشند اطالع داشتهآن  باید در دسترس سریع خدمه بوده و کلیه پرسنل از محل
،آمپولها و )مثل تنفس مصنوعی دهان به دهان ( در این جعبه دستورالعملهاي مختلف.باید همیشه باز باشد

  .بایستی وجود داشته باشد...تهوع و سرماخوردگی و  -ضد دل درد بخش و  قرصهاي آرام

  مسئولیت فرمانده - 6- 3
اولیه شناور اطمینان حاصل هاي  کمکفرمانده مسئولیت دارد تا همواره از کامل و به روز بودن محتواي جعبه 

اولیه در دفتري  هاي کمکاین کار با درج محتویات جعبه وتاریخ مصرف و دریافت دارو و تجهیزات ( نماید
اولیه را بموقع درخواست هاي  کمکنامبرده موظف است تا نیازمندي به دارو و تجهیزات  ).شود جداگانه انجام می

بایستی داروها را به  فرمانده شناور می پس از انقضاي تاریخ مصرف، .از دفتر مرکزي باشدآن  تأمین و پیگیر
جدید را تحویل گیرد به نحوي که همیشه داروهاي مورد نیاز در عودت داده و همزمان داروهاي مقامات ساحلی 

  .شناور وجود داشته باشند

  )ها بیماري تلقیح در برابر( کارت سالمت و واکسیناسیون- 7- 3
فرمانده شناور و یا جانشین او می بایست لیست کلیه پرسنل را برمبناي تاریخ انقضاي گواهینامه سالمت تنظیم 

مقامات و به یاداوري  موجود مراتب را به فرد مورد نظرهاي  از پایان اعتبار گواهینامهو حداقل یک ماه قبل 
کلیه پرسنل در زمان .در صورت نیاز به واکسیناسیون پرسنل هم به همین صورت عمل شود. اطالع دهد ساحلی

ورت نیاز و مراجعه بایست کارت سالمت پزشکی معتبر را به همراه داشته باشند تا در ص می حضور بر روي شناور
  .ارائه دهند... مامورین بندري و 

  راهنمائی پزشکی - 8- 3
 و در صورت نیاز دیگر( ساحلیهاي  ایستگاه در صورت نیاز به راهنمائی پزشکی فرمانده شناور میبایست از طریق

نمایی الزم را ارتباط مخابراتی برقرار نموده و راه ساحلیو در صورت ضرورت مقام منتخب ) داخلیهاي  ایستگاه
  .اقدام نمایدآن  اخذ و بر مبناي



٢۵ 
 

  مجوز انجام کار -4
  کلیات -1- 4

براي انجام کارهایی که احتمال دارد خطراتی را متوجه شناور و یا پرسنل نماید دریافت مجوز انجام کار  -1-1- 4
 "انجام کار مجوز"براي این منظور می بایست از فرم  .بر روي شناورهاي تحت راهبري شرکت الزامی است

مثل  این اطالعات شامل مواردي. اطالعات مورد نیاز در این فرمها وارد شود استفاده و قبل از انجام کارهاي فوق
نجام کار، نوع کار و محل انجام آن،نفرات انجام دهنده کار،تجهیزات ایمنی و ارتباطی  تاریخ اعتبار،روزو ساعتا

  :در عین حال باید در نظر داشت که. مسئول مربوطه امضا گرددمورد نیاز و غیره بوده و می بایست توسط 

صدور فرم مجوز انجام کار توسط افسر ایمنی و افسر سر مهندس شناور و با اطالع ونظارت فرمانده انجام ) الف
  میشود

 ا برقراربراي انجام ایمن کارهبه تنهائی ضامن ایمنی نبوده ولی روشی را ”مجوز انجام کار“صدور و تکمیل فرم ) ب
  .نماید می

  .کار مورد نظر می بایست درمهلت تعیین شده انجام شود) پ 

دراین فرم نوع و محل انجام کار مشخص شده و نمی تواند براي کار و یا محل دیگري مورد استفاده قرار ) ج 
  . گیرد

یمن کار فراهم گشته و شرایط انجام ا بایستی اطمینان حاصل نماید که قبل از صدور مجوز، افسر مربوطه می) د 
همچنین افسر مربوطه می بایست مطمئن شود که فرد و یا افراد . این شرایط تا پایان کار برقرار خواهد بود

  .انجام دهنده کار از تجهیزات ایمنی فردي و دیگر تجهیزات مورد نیاز استفاده می نماید

راي اجراي وظایف افسر مسئول صدور مجوز انجام در مواقع ضروري فرمانده شناور می تواند فرد دیگري را ب) هـ 
  .کار منصوب نماید

  .محل مورد نظر می بایست با استفاده از عالئم هشدار عالمت گذاري شود) و 

  . پس از پایان کار مراتب میبایست به افسر مربوطه گزارش داده شود) ي
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  ” مجوز انجام کار“نیازمند دریافت هاي  فعالیت -4-2

  :عبارتند از” مجوز انجام کار“ازمند دریافت فعالیتهاي نی

  کار گرم شامل جوشکاري و برشکاري -

  کار در بیرون از بدنه شامل رنگ آمیزي بدنه بیرونی شناور -

  تعمیر و نگهداري تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی -

  کار در ارتفاع شامل باالي دکل -

  به کار رفته باشد آزبستآن  که در هائی کار در محل -

  کار در فضاهاي بسته تردد و -

  هرگونه فعالیتی بنا به تشخیص فرمانده -

  سوابق -4-3
صادر شده در شناور پس از ثبت در دفتر وقایع افسر ایمنی جمع آوري و در آخر ” مجوز انجام کار“فرمهاي 

  .گردد هرماه به دفاتر ساحلی و دفتر مرکزي ارسال می

   بهداشت و ایمنی بر روي کشتیهاي  العمل دستور -5

  حفظ بهداشت و سالمتی کارکنان بر روي کشتی  - 1- 5
اهمیت رعایت نکات بهداشتی براي جلوگیري از حوادث و شرایطی است که به احتمال زیاد باعث بروز  -1-1- 5

 شود و آموزش براي هر کدام از اعضاي خدمه در این خصوص در اولویت می به سالمتی کارکنانهایی  آسیب
  . باشد می
  
هاي  کف پوش،  اتصاالت در دستگیره ها،  تجهیزات و یا وسایل براي مثال پیچ،  در ساختار کشتی نقص -1-2- 5

،  از جمله بریدگیهایی  ممکن است باعث آسیب فرسوده چوبیهاي  قسمت تیزهاي  لبه،  آسیب دیده و ناهموار
  . این وسایل باید در اولین فرصت تعویض شوند.  و شکستگی شود سرخوردگی

  
هاي  شود باید از محل کار و بخش می هر گونه نشت نفت و یا دیگر مواد مشابه که منجر به ایجاد خطر -1-3- 5

  . شود پاکسازيمختلف عرشه کشتی 
  .انباشته شده از یخ و برف باید از محل کار و بخشهاي مختلف عرشه کشتی پاکسازي شودهاي  قسمت -1-4- 5
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در طول در کشتی آزبست استفاده از گیرند و  می عرض آزبست قراراگر چه همه کارکنان به نوعی در م -1-5- 5
خط عرشه یا بر روي با این حال مقداري از آزبست در اتصاالت مهروموم شده  ممنوع شده استسالهاي گذشته 

هشدار دهنده به هاي  اعالمیه. ماند می کشتی نمی توان به آسانی جداسازي کرد و این آزبست در جاي خود باقی
افسر  را به ، هر گونه اتصاالت که در طول سفر دریایی آسیب دیده استدر نظر گرفته شودالت مربوطه باید اتصا

براي . آزبست باید مورد بررسی قرار گیردهاي  هر گونه در معرض قرار گرفتن با فیبر. اطالع دادمسئول باید فورا 
حاوي آزبست و یا جداسازي آزبست در اولین  جلوگیري ازرها سازي فیبرهاي فرار باید تعمیر مناسب تجهیزات

  .  فرصت بوسیله مراجع پیمانکار مستقر در ساحل انجام شود
  
  . نشان دهنده عملیاتی باید تمیز و خوانا نگهداري شوندهاي  دستگاه وها  اعالمیه،  تابلوهاي آموزشی -1-6- 5

فته باشند باید به خوبی جاسازي و در باالیی عرشه قرار گرهاي  قسمت اجسام سنگین بخصوص اگر در -1-7- 5
بطور مشابه لوازم و دیگر اشیایی که به احتمال زیاد در شرایط بد آب و هوایی . برابر حرکت کشتی ایمن شوند

  . شوند باید بطور مناسب جاسازي شود می شکسته و یا جابه جا
  
  . درها اعم از درهاي باز و بسته باید بطور مناسب محکم شوند -1-8- 5
  
که بر روي عرشه کشتی قرار دارد باید به طور مناسب محکم شوند هایی  حلقه و یا طناب و یا سیم -1-9- 5

  . بطوري که خطر جدي براي کارکنان نداشته باشد
تحت هیچ شرایطی نباید دریانوردان در یک حلقه از طناب یا سیم که بر روي عرشه قرار دارد  -1-10- 5

باید در اطراف و یا در وسط طناب و یا سیمی که در حال کشیده شدن است ایستاده دریانوردان هرگز ن.  بایستند
  . باشند

باشد و دریانوردان باید  می بطور کلی در طول عملیات پهلوگیري کشتی تحت فشارها  و سیمها  طناب -1-11- 5
طناب یا سیم ممکن  در صورت امکان همیشه در جاي امن به دور از هر گونه طناب و یاسیم قرار بگیرند زیرا

  . است در اثر پاره شدن رها شود

چیدمان کاال و جاسازي وسایل بر روي عرشه یا تجهیزات مربوط به ماشین آالت باید بطور مناسب  -1-12- 5
سازمان دهی شود و برنامه ریزي الزم براي انجام این کار اتخاذ شود بطوري که هر یک از اجزاء از جمله کاال و 

  . کان مناسب قرار گرفته باشدتجهیزات در م
دریانوردان باید اغلب در زمان جابه جایی و بلند کردن کاال در یک جاي مشخص و ایمن بایستند و  -1-13- 5

نباید در مسیر جابجایی و یا نزدیک محل جابه جایی و برداشتن کاال قرار بگیرند و یا در زمانیکه کاال در حالت 
  . حل باشندمعلق در هوا قرار دارد نزدیک م
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تش سوزي وجود دارد و یا ممکن است باعث سرخوردن، شکستگی و یا دیگر آکه خطر هایی  مکان در -1-14- 5
   .مربوطه را رعایت کنندخطرات شود دریانوردان باید قوانین 

  
باید با درنظرگرفتن خطرات ممکن براي دیگر اشخاص انجام شود براي مثال آب ها  وظایف و مسئولیت -1-15- 5
و یا شکستگی  خوردگیپایین عرشه ممکن است به دیگر فضاها وارد شود و در نتیجه باعث سرهاي  قسمت از

  . شودعضو 
  
نباید هرگز در نزدیک  افراد ذرات معلق در هوا ممکن است شامل مواد فرار و یا قابل اشتعال باشد و -1-16- 5

  .سوزاندن مواد زائد قرار گیردشعله و یا دیگر منابع حرارتی و یا در مجاورت کوره مخصوص 
  
  :باید اطمینان حاصل شود که موارد عنوان شده در زیر براي دریانوردان فراهم شده باشد -1-17- 5
a-  واکسیناسیون مناسب و به روز رسانی شده 
b-  ها  آن موجود در بدنهاي  کوچک و خراشهاي  بریدگیدرمان سریع 
c-  در رابطه با پشه انجام شود، بطور ویژه اقدامات احتیاطی اقدامات احتیاطی براي جلوگیري از گزش حشرات

 .از کشتی در بندر انجام شود ها  در بازرسی ماالریا باید قبالً
 

باید اغلب ها  دست. استانداردهاي مربوط به سالمتی و بهداشت کارکنان در سطح باالیی حفظ شود-18 -1- 5
  . می که با دست در تماس است شسته شودبطور کامل بعد از استفاده از رنگ و یا دیگر مواد س

  
کار در شرایط رطوبت باال و گرماي شدید ممکن است باعث خستگی ناشی از گرماي و منجربه بروز  -1-19- 5

 شود بنابراین اقدامات احتیاطی باید در نظر گرفته شود که شامل نوشیدن کافی مایعات می مغزيهاي  سکته
  . باشد می
  
   شیمیایی استفاده از مواد -2- 5
استفاده شود که کارکنان و دیگران را اي  مواد سمی و دیگر مواد خطرناك وتولیدات مربوطه باید بگونه -2-1- 5

مسئول کشتی باید سوابق مربوط به مواد خطرناك موجود را . صدمات و جراحات محافظت کند،  در برابر حوادث
  . نگهداري کند

وردي براي همه کاربران به آسانی در دسترس باشد که شامل اطالعات باید برگه اطالعات ایمنی دریان -2-2- 5
دریانوردان باید با محتواي اطالعات ایمنی دریانوردي قبل از . کافی براي تعیین درجه خطر ناشی از مواد است

شده ي مناسب و الزم در نظر گرفته ها  استفاده از مواد شیمیایی آشنا باشند و مطمئن شوند که همه پیش بینی
  .  است
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برچسب زده شده نگهداري ها  در صورت امکان مواد باید در بسته بندي اصلی و یا دیگر بسته بندي -2-3- 5
  . مواد باید در اتاق با تهویه مناسب نگهداري شودبرخی از ،  کامال مشخص باشندها  شود بطوریکه برچسب

 ظت شود و مطابق با دستورات کارخانه سازنده ازمواد شیمیایی باید اغلب با دقت باال جابه جا و محاف -2-4- 5
  . استفاده شود و بطور ویژه از تماس این مواد با چشم جلوگیري شودآن 

به عنوان مواد شیمیایی ممکن است ها  از جمله سود سوزآور و سفید کننده،  برخی از مواد بهداشتی -2-5- 5
  . باعث سوختگی پوست شود

  . که برچسب ندارند هرگز نباید استفاده شود مواد شیمیایی در ظروفی -2-6- 5

و مواد شیمیایی طبیعی شامل ها  حالل،  معدنیهاي  قرار گرفتن در معرض مواد خاص از جمله روغن -2-7- 5
در زمان استفاده از این . مواد بهداشتی ساخت داخل کشور و مواد شوینده ممکن است باعث تورم پوست شود

مناسب براي پوشش دست که به هاي  اید پوشیده شود و مالک کشتی باید کرممواد شیمیایی دستکش مناسب ب
در رابطه با مجموعه اطالعات ایمنی مواد و حوادث  .کندکند براي کارکنان فراهم  می حفاظت از پوست کمک

د الزم کنن می همه افرادي که از مواد خطرناك استفاده به .مرتبط با مواد شیمیایی باید مشورت الزم انجام شود
  .است آموزش مناسب در خصوص استفاده ایمن و مطمئن از این مواد داده شود

  
  پیشگیري از آتش سوزي  -3- 5
  سیگارکشیدن  - 1- 5-3
باید ها  العمل دستور وها  باشد اعالمیه می سیگار کشیدن بر روي کشتی به جز در مناطق مجاز ممنوع -3-1-1- 5

  . به صورت مشخص و برجسته چاپ شود

باید زیر سیگاري شود بنابراین  می بی دقتی در روشن کردن کبریت و سیگار کشیدن منجر به خطر -3-1-2- 5
که سیگار کشیدن مجاز است از زیر سیگاري هایی  مکان و باید در. براي اعضا بر روي کشتی باید فراهم شود

  . استفاده شود

  . گار بکشندتحت هیچ شرایطی دریانوردان نباید در اتاق خواب سی -3-1-3- 5
  
    لوازم برقی و دیگر اتصاالت -3-2- 5
  . تجهیزات و اتصاالت برقی دست بزنند،  افراد غیر مجاز نباید به لوازم برقی -3-2-1- 5

از جمله قطع و وصل شدن ها  الکتریکی و اتصاالت برقی و یا سیم کشیهاي  هاي دستگاه تمامی نقص -3-2-2- 5
  . مهندس مسئول گزارش داده شودروشنایی المپ باید فورا به افسر 
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. که نقص در روشنایی دارند باید در صورت امکان و در اسرع وقت تعویض شوندهایی  المپ -3-2-3- 5
که نقص روشنایی دارند مهر و موم شوند و اتصاالت باید فقط به وسیله افسر مهندس ناظر تعویض هایی  المپ
  .شود

  . مجاز نیست زیرا ممکن است باعث آتش سوزي شودبار الکتریکی زیاد در یک مدار  -3-2-4- 5

وسایل گرمایش قابل حمل به جز در موقعیت ویژه نباید استفاده شود و در رابطه با خطرات استفاده  -3-2-5- 5
  . داده شود از این تجهیزات باید هشدار الزم

  . وسایل گرمایش شخصی تحت هیچ شرایط نباید استفاده شود - 3-2-6- 5

در زمانیکه از وسایل برقی استفاده نمی شود از منبع برق جدا  بایدام وسایل الکتریکی قابل حمل تم -3-2-7- 5
  . شود

استاندارد متصل هاي  تمام تجهیزات الکتریکی شخصی در مناطق مجاز کشتی باید فقط به دو شاخه -3-2-8- 5
  .شوند

  . و پریزهاي چند شاخه استفاده شودهادي هاي  براي اتصال چندین وسیله و تجهیزات نباید سیم -3-2-9- 5

باید مطمئن ها  آن کنند می قابل حمل استفادههاي  هنگامی که دریانوردان از تجهیزات و یا المپ - 3-2-10- 5
عایق بندي شده باشد و با باز کردن درها، ها  دریچه،  قابل انعطاف در اطراف درهاهاي  باشند که هرگونه کابل

  . ب نبیندپوشش و یا سرپوش کابل آسی

  . بر روي کشتی قرار بگیرندها  مخصوص آنتنهاي  مکان دریانوردان نباید در مجاورت - 3-2-11- 5
  
را از پریز اصلی  وسایلدریانوردان باید در هنگام تعمیر تجهیزات شخصی از جمله رادیو و یا دیگر  - 3-2-12- 5

اجد شرایط قبل از به پریز زدن مجدد به وسیله تکنسین وسایل الکتریکی و وسایل برقیجدا کنند و باید 
در زمان تمیز . الکتریکی آسیب دیده و یا ساییده شده باید فورا تعویض شودهاي  سیم. تجهیزات بررسی شود

  .کردن اطمینان حاصل شود که وسایل برقی و الکتریکی و تجهیزات با آب در تماس قرار نگیرد
  
راي درمان دریانوردان که تحت شوك الکتریکی قرار گرفته اند اولیه بهاي  و کمکها  العمل دستور - 3-2-13- 5

در مکان مناسب بر روي تابلوي دیواري در کشتی نصب شوند و باید اطمینان حاصل شود که براي همه 
مربوطه هاي  العمل دستور دریانوردان قابل فهم باشد و افراد قادر به پیروي کردن از مراحل مشخص شده در

  . باشند
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  باس مرطوب و خشک شویی ل - 3- 5-3
لباس نباید بطور مستقیم بر روي وسیله گرمایشی . در زمانیکه خشک هستند پوشیده شوندها  لباس -3-1- 5-3 

  . نباید هرگز لباس را در موتورخانه خشک کرد. قرار گیرد
  
   خود اشتعالی-4 - 5-3
هاي  قسمت تینر در صورتیکه در،  نفت،  آغشته به رنگهاي  همچنین لباسها  مواد زائد و دیگر زباله -3-4-1- 5

همه مواد زائد باید . باشد و ممکن است باعث آتش سوزي خود بخود شود می مختلف کشتی رها شوند خطرناك
  . مشخص شده ذخیره شوند یا اینکه مطابق با مقررات از بین برده شوندهاي  در سطل

  آشپزخانه  -5- 5-3
باشد، به این معنی که بخارات روغن یا روغن  می رض خطر آتش سوزيویژه در معآشپزخانه به طور  -3-5-1- 5

.  آتش باید به آسانی در دسترس باشدهاي  شود و خاموش کننده می آشپزي باعث آتش سوزي گسترده و فراگیر
  . آب نباید هرگز براي خاموش کردن آتش ناشی از روغن داغ در مکان آشپزخانه استفاده شود

  فرديیزات حافظت لباس کار و تجه -4- 5

  نکات ضروري -4-1- 5
دریانورد باید از تجهیزات مطابق  .باشد می فردي براي دریانوردانتجهیزات حفاظت  موظف به تامین مالک کشتی

ها  آن ایمنی مربوط به تجهیزات ازهاي  العمل دستور و مطابق با با دستورات صادر شده توسط مالک کشتی
  . استفاده کند

  
  . کار نباید گشاد باشد و باید براي کار مورد نظر مناسب باشدهاي  لباس -4-1-1- 5

کفش ایمنی مناسب باید در تمام زمانهاي انجام کار پوشیده شود دریانوردان نباید صندل سبک و یا  -4-1-2- 5
  . روباز بپوشندهاي  صندل

مناسب مجهز شده اند  ديفرکاپیتان باید اطمینان حاصل کند که دریانوردان با تجهیزات حافظت  -4-1-3- 5
  .  شود می انجامهاي حساس مخصوصا در زمانیکه کار

به این معنی نیست  فرديدریانوردان باید به خاطر بسپارند که تهیه و پیش بینی تجهیزات حافظت -4-1-4- 5
و  توانند استانداردهاي ایمنی شخصی مربوط به خودشان را کاهش دهند و تجهیزات به معنی حذف میها  آن که

  . کند می بر طرف شدن خطر نیست تنها به حفاظت محدود در برابر خطر کمک
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مورد تایید کانون استاندارد باشد و در زمانیکه  يباید مطابق با استانداردها فرديتجهیزات حافظت  -4-1-5- 5
بخصوص ود تجهیزات داده ش دستور استفاده ازباشد و الزم است که  می از تجهیزات در دسترساي  طیف گسترده

   .باشدضروري و الزم  يتجهیزات براي انجام کار در زمانیکه

استفاده  در موردکارخانه سازنده مربوط به تجهیزات باید براي استفاده کنندگان و هاي  العمل دستور - 4-1-6- 5
  . مشاوره الزم انجام شودها  آن و نحوه نگهداري از

بلکه به نگهداري در شرایط خوب نیز آن  به نوع و جنسنه تنها  فرديکارآیی تجهیزات حفاظت  -4-1-7- 5
  . تجهیزات باید بطور منظم بازرسی شوند.  بستگی دارد

  
. آموزش الزم دیده باشند فرديهمه دریانوردان باید در ارتباط با استفاده از تجهیزات حافظت  -4-1-8- 5

  . مورد بررسی قرار دهندشخص استفاده کننده باید در هر زمان قبل از استفاده، تجهیزات را 
  
مخصوص باید فراهم و توسط دریانوردانی که ممکن است در معرض  فرديتجهیزات حافظت کننده  -4-1-9- 5

  . مواد خورنده ویژه یا مواد آالینده قرار بگیرند، پوشیده شود

قدامات ا لباس کار در آشپزخانه و فضاي موتور خانه در معرض خطر آتش سوزي قرار دارد و - 4-1-10- 5
بوسیله لباس کار پوشیده شود تا اینکه خطرات  بطور مناسب تمام بدن احتیاطی باید در نظر گرفته شود و

  . داشته باشد) از جمله پارچه کتان( احتمالی به حداقل برسد و باید از موادي ساخته شود که قابلیت اشتعال کم
  
  محافظت از سر  - 4-2- 5
توجه به اینکه کاربرد اصلی کاله .  اي اهداف مختلف طراحی شده باشدکاله ایمنی ممکن است بر -4-2-1- 5

باشد و در ها  مکانیکی است لذا باید طوري طراحی شود که قادر به تحمل ضربههاي  ایمنی مقاومت در برابر ضربه
مناسب  بر روي کشتی باید انواع کاله ایمنی همین حال فشار ناشی از این ضربات را تا حد ممکن مستهلک نماید

براي هایی  دستور العمل) ایمنیهاي  کاله( بر اساس استاندارد. تهیه شودها  عملیات براي انجام طیف وسیعی از
  .  کاله ایمنی صنعتی تهیه شده است و استفاده از نگهداري،  انتخاب

  
بر سر فرد و بند به طورکلی پوسته کاله باید یک تکه باشد و پایه قابل تنظیم براي حمایت از کاله  -4-2-2- 5

  . مناسب براي جلوگیري از افتادن کاله ایمنی داشته باشد

پایه و بند کاله ایمنی باید بطور دقیق تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که کاله ایمنی بطور  -4-2-3- 5
  . مناسب بر روي سر قرار گرفته است
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باید براي بازیافت فرستاده ر گرفته است دیده یا مورد ضربه قراکاله ایمنی که بطور مشخص آسیب  -4-2-4- 5
  .شود

 . به طور کلی کاله ایمنی از دو بخش تشکیل شده است -2-5 - 4 - 5

  .» Suspension Agent« عامل تعلیق ساز .  ب.  »Shell« پوسته خارجی.  الف

ل که نقش عامل تعلیق ساز از چهار تا شش پایه جهت اتصال به پوسته خارجی کاله و یک قطعه ستاره اي شک
تشکیل ،  را بر عهده دارد و یک کمر بند جهت ثابت ماندن کاله بر روي سر استفاده می شودها  استهالك ضربه

  : مشخصات ظاهري قابل ثبت بر روي کاله ایمنی عبارتند از.  شده است

  .  بیشتر باشد گرم 400ـ وزن کاله ایمنی نباید از 1

 سانتی متر 3تا قله پوسته خارجی کاله باید ) صورت ستاره است  که به( ـ حداقل فاصله عامل تعلیق ساز2  
  باشد

  .با توجه به ریسکهاي موجود در محیط کار انتخاب شود  Shellـ جنس کاله و یا 3 
  حفاظت از حس شنوایی و گوش م - 4-3- 5

 : حفاظتی بر دو نوع هستندهاي  گوشی-4-3-1- 5

نوعی که روي الله گوش قرار گرفته و مجموعه ساختمان گوش  »Ear muff«هدفونی یا خلبانی هاي  گوشی . الف
  .  حفاظت می کندآن  را بدون تماس مستقیم با

را آن  که در داخل گوش و درون مجراي گوش خارجی قرار گرفته و » Ear Plugs« داخل گوش هاي  گوشی . ب
  .مسدود و راه انتقال هوا را به طور نسبی مسدود می کند 

وردانی که به خاطر اقتضاي شغلی در معرض سطوح باالیی از سر و صدا قرار دارند از جمله کار دریان -4-3-2- 5
  . مناسب براي شنوایی و گوش استفاده کنندهاي  در فضاي موتور خانه باید از محافظت کننده

  
از . شدبا می گوش براي استفاده افراد بر روي کشتی در دسترسهاي  انواع مختلف محافظت کننده -4-3-3- 5

که هر کدام ممکن است بر اساس استانداردهاي مختلف طراحی  مخصوص گوش و گوش پوشهاي  جمله درپوش
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باید از جنس مخصوص و مناسب براي شرایط خاص آب و هوایی ساخته شده ها  محافظت کننده. شده باشد
 : از نظر کیفیت کاربرد این نوع گوشی موارد ذیل قابل بحث است. باشد

  .  می باشد EPبه مراتب داراي کاهندگی بیشتري نسبت به  EMـ گوشی 

مشکالت بهداشتی کمتري دارد به این ،  به دلیل آنکه با قسمتهاي داخلی گوش مرتبط نمی باشد EMـ گوشی 
بین افراد امکان انتقال عفونتهاي میکروبی قارچی را از گوش به گوش دیگر زیادتر  EPترتیب که استفاده توام از 

 در مجموع با توجه به نکات ذکر شده استفاده از. صادق نیست EMدر حالیکه این مورد براي  می کند
انواعی از گوشی وجود دارد که از جنس .  بیشتر توصیه می شودآن  به لحاظ نقطه مثبت EMهاي  گوشی

 Ear«این نوع به .  سیلیکون است و براي هر فرد به طور مجزا ساخته می شود و کامالً داخل گوش را می پوشاند

Mold «در شرایطی که صدا بیش از .  مرسوم استdB 110  باشد تواماً از گوشی هدفونی و گوشی داخل گوش
  .  استفاده شود

بطور کلی گوش پوش یکی از موثرترین تجهیزات است و باید در اولویت اول استفاده شود و  -4-3-4- 5
  . باشد استفاده شود می گوش پوش غیر عملی به جزء در شرایطی که استفاده از گوشهاي  درپوش

  
   چشم و صورتهاي  محافظت کننده -5-4-4
 متنوع موجودهاي  چشم و صورت در طرحهاي  طیف گستردهاي از انواع مختلف محافظت کننده -4-4-1- 5

واد محافظت در مورد پاشش م،  هدف از کاربرد این وسیله محافظت چشم در برابر ورود جسم خارجی. باشد می
دقت مناسب باید براي . باشد می محافظت در برابر پرتوهاي الکترومغناطیسیو شیمیائی خورنده و سوزاننده 

  . مناسب در نظر گرفته شودهاي  انتخاب محافظت کننده

توان براي بیش از یک  میآن  که ازاي  مشخص براي عینک ایمنی طراحی شده است بگونههاي  جعبه -4-4-2- 5
  . ستفاده کردعینک معمولی ا

داراي  ترك و موج و،  بدون حباب هوا،  باید بر طبق استاندارد مقاوم و متناسب با شغلها  عینک -4-4-3- 5
قابل انعطاف و چسبیده ،  محکم،  سبکهاي  زه،  mm 50و قطر سطح mm 38، طولmm 25/5کمینه عرض

گاز و بخار و ،  ورود گردوغبار،  ب ذراتبصورت و در صورت لزوم داراي حفاظهاي جانبی براي جلوگیري از پرتا
  قطور جهت جلوگیري از پرتاب ذراتهاي  براي عینک% 80درصد عبور نور به طور کمینه ،  مایعات خورنده
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  محافظت در برابر آفتاب  -5-4-5
در شدیدي را به چشم وارد کند بنابراین عینک آفتابی باید هاي  تواند آسیب می نور شدید آفتاب -4-5-1- 5

»  Shade Number«واحد تیرگی لنز عینکهاي ایمنی است که تحت عنوان  DIN. زمان انجام کار پوشیده شود
 -DIN 14حفاظتی که پاسخ نیازهاي صنعتی را میدهد بین هاي  نامیده میشود طیف درجه بندي تیرگی عینک

اده می شود که در جدول مربوط به در مقابل پرتوهاي خورشید استف DIN2 به طور مثال لنز با تیرگی.  است 5/1
مقررات ( AS1067.1-1990افتابی باید مطابق با استانداردهاي هاي  عینک.آمده است » Ansi«استاندارد 

آفتابی و هاي  مقررات کارایی عینک( AS1067.2-1990و استانداردهاي ) ایمنیهاي  افتابی و عینکهاي  عینک
   .باشد) ایمنیهاي  عینک

  
از بدن هایی  براي قسمت 15شماره  SPFپهن باید پوشیده شود و کرم ضد آفتاب با هاي  با لبه کاله -4-5-2- 5

  . که در زمان کار کردن در معرض نور افتاب است استفاده شود

   )ماسک( یتجهیزات محافظت کننده تنفس -4-6- 5
کمبود اکسیژن و یادر تجهیزات محافظت کننده تنفسی مناسب باید براي کار در شرایطی که خطر  - 4-6-1- 5

ماسک . بخارات تحریک کننده و خطرات گرد و غبار و یا گازها وجود دارد فراهم شود،  معرض قرار گیري با سموم
  . باشدآن  و یا معادل) وسایل محافظت کننده تنفس( AS1716-1994اکسیژن باید مطابق با استاندارد 

 : شکیل شده اندبه طور کلی ماسکهاي تنفسی از دو قسمت ت - 4-6-2- 5

جزء اصلی ماسک .  ) Air purfying Element( جزء پاك کننده هوا) ب .  )Face Piece ( جز اصلی ماسک) الف 
داراي یک ورودي و یک خروجی هوا و یک قالب فیلتر است که این ضمائم توسط بندي بر روي سر مستقر می 

و یا نیمی از صورت را پوشش ) Full Face Mask ( .د از نظر ظاهري یا تمام صورت را می پوشاننها  ماسک.  شود
  .  نام می برندآن  اساسی ترین جزء ماسک است که تحت عنوان فیلتر از،  جزء پاك کننده هوا) می دهند

ـ Gas filter(  .2 ( ـ فیلترهاي گیرنده گاز و بخار است1:  دو نوع هستندتنفسی هاي  ماسکفیلترها  - 3 -4-6- 5
معموالً در استانداردهاي ،  در خصوص انتخاب فیلترهاي گیرنده ذرات) .Dust filter( ه ذراتفیلترهاي گیرند

عددي است که قدرت هاي  نمایش می دهند که داراي اندیس) P( جهانی فیلترهاي ذره گیر را با حروف
)  Total( بهنسبت )  Respirable( درصد ترکیب ذرات قابل تنفسآن  فیلتراسیون را نشان می دهد در انتخاب

برابر  50میکرون باشند و حداکثر غلظت  10تا  7و ذرات خیلی ریز در حد  باشد%  50باالي  اگر.  مطرح است
OEL  باشد از فیلترP3  میکرون که حداکثر  20باشد و ذرات ریز در حد % 25ـ % 50اگر بین .استفاده می شود
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باشد و ذرات درشت و حداکثر  %25اگر زیر .  ی شوداستفاده م P2باشد از فیلتر  OELبرابر  12ها  آن غلظت
  .شود  استفاده می P1باشد از فیلتر  OELبرابر  5/4غلظت 

از تجهیزات براي استفاده اي  از آنجایی که طیف گسترده. باشد می انتخاب صحیح تجهیزات ضروري - 4-6-4- 5
ده مناسب از تجهیزات بر روي کشتی و الزم باید براي استفاهاي  باشد مشورت می افراد بر روي کشتی موجود
. دریانورد باید آموزش الزم در مورد نحوه استفاده و محافظت از تجهیزات دیده باشد. براي اهداف ویژه انجام شود

،  قوانینی براي استفاده،  )استفاده و نگهداري از تجهیزات محافظ تنفس،  انتخاب( AS1715-1994استاندارد 
  . کند می وسایل محافظت کننده تنفس فراهمانتخاب و نگهداري از 

  
گیرد باید بطور  می تنفسی قرارهاي  از صورت که در ماسک تنفسی و یا سایرمحافظهایی  بخش - 4-6-5- 5

محافظ که براي اهداف مختلف طراحی شده اند هاي  پوشیدن عینک. صحیح براي جلوگیري از نشت نصب شود
  .اشدب می براي محافظت بیشتر از صورت الزم

  محافظت از دست و پا  - 5-4-7
توجه به اینکه مخاطرات بسیار زیادي در صنعت وجود دارد که سالمت دست را به عنوان اساسی با  -4-7-1- 5

حفاظتی هاي  به همین منظور دستکش.  بسیار مهم استها  آن حفاظت از،  ترین عضوکاري به خطر می اندازد
باید براي ها  دستکش.  ابله با یکی از مخاطرات به کار می رودمختلفی ساخته شده اند که هریک جهت مق

براي . محفاظت از خطرهاي خاص در حین انجام کار استفاده شوند و باید مناسب براي انواع کارها مناسب باشد
. باشد می چرمی بطور معمول براي دست زدن به اشیاي نوك تیز یا اشیاي زبر مناسب ترهاي  مثال دستکش

پالستیکی و یا از هاي  دستکش،  مقاوم در برابر حرارت براي دست زدن و کار کردن با اشیاي داغي ها دستکش
انواع مختلف ،  آلکین،  ساخته شده با مواد مصنوعی براي کار کردن با مواد اسیديهاي  و یا دستکش pvcجنس 

  . باشد می و مواد شیمیایی مناسبها  حالل،  روغن ها
  
در مواردي که احتمال افتادن جسم سنگینی روي  دریانوردانظتی براي محافظت کفشهاي حفا -4-7-2- 5

با توجه به نوع کار .  بکار میرود،  وجود دارد …در محیط کار و آن  و یا فرو رفتن میخ به علت وجودها  آن پاهاي
اید کفش ایمنی همه دریانوردان در حین انجام کار ب.  حفاظتی مناسب استفاده کندهاي  کارگر باید از کفش
قوانین مربوطه براي ،  کفش ایمنی براي محافظت در حین انجام کار( AS2210.1-1994مطابق با استاندارد 

  . مشابه نباید در حین انجام کار پوشیده شودهاي  دمپایی و کفش. بپوشند) انتخاب و استفاده
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 :  باید خصوصیات زیر را داشته باشد یک کفش ایمنی

  .  که ویژگی عام کفشهاي ایمنی است)  Safety Cap ( داشته باشد پنجه فوالدي ●

  .اسید و قلیاها باشد ،  مقاوم در برابر روغنهاو همچنین مقاومت حرارتی داشته باشد  ●

   .  خطر لغزش و سرخوردن را به حداقل برساند ●

آن  ستیکی باشد و نباید درکفش کارگرانی که در معرض خطرات برق گرفتگی قرار دارند باید داراي تخت ال ●
  .فلز بکار رفته باشد 

  (Safety Harness) مهار ایمنی -  5-5
متر یا  2با هدف حفاظت افراد در مقابل سقوط از ارتفاع، استفاده از مهار ایمنی توسط افرادي که در ارتفاع 

کار در ارتفاع از جمله  الزم به ذکر است که. کنند، الزامیست کار می) انبار و غیره - عرشه ( بیشتر از سطح
نیز می بایست آن  مواردي است که نیاز به دریافت مجوز از فرمانده یا افسر مسئول دارد و الزامات مرتبط با

  .رعایت گردد

  تجهیزات شناوري - 5-6

 استفاده بایستی از جلیقه نجات مناسب و یا وجود احتمال سقوط در دریا می در زمان انجام کار در بیرون از بدنه
شود یک عدد حلقه نجات متصل به طناب در حوالی محل کار وجود داشته باشد تا  توصیه میآن  شود؛ عالوه بر

حضور یک نفر ناظر در محل  در زمان انجام کار در بیرون از بدنه.در هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گیرد
دي است که نیاز به اخذ مجوز کار داشته و میشود که کار در بیرون از بدنه از جمله مواریاداوري  .الزامی است

  .الزامات مربوطه نیز می بایست رعایت گردد

  سکوي کار - 5-7
توصیه میشود به هنگام کار در باالي دکل و یا بیرون از بدنه و یا در محلی که احتمال خطر سقوط وجود دارد، 

  .شود استفاده ..) .از انواع زین اسبی، صندلی و ( در کنار احتیاطات دیگر از سکوي کار

  و کدهاي رنگی ها  عالمت،  نشانه ها -5-8
باشد و براي ارائه  می یک روش خیلی موثر براي هشدار دادن در مواقع خطرها  و نشانهها  عالمت -8-1- 5

باید در شکل و در رنگ مطابق با ها  ایمنی و نشانههاي  عالمت. باشد می اطالعات به صورت غیر کالمی مناسب
  . دریانوردي تهیه شودالمللی  بین ون و مقررات سازمانکنوانسی
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دریانوردي در رابطه با کپسول المللی  بین آتش نشانی باید مطابق با استانداردهاي سازمانهاي  کپسول-8-2- 5
آن  هر کپسول آتش نشانی باید براي ارائه دستور العمل استفاده مناسب از. آتش نشانی عالمت گذاري شود

که با رنگ مشخص بر روي کپسول آتش نشانی هایی  دریانوردان باید به اطالعات و عالمت. دبرچسب زده شو
  . کنند استفادهعالمت گذاري شده است براي انتخاب کپسول آتش نشانی در شرایط اضطراري 

  
باید  توجه .وجود داردالکتریکی هاي  مقرراتی براي رنگ آمیزي هسته سیمالمللی  بین استانداردهايدر  -8-3- 5

الکتریکی بر روي کشتی را فهمیده هاي  اغلب براي اطمینان از اینکه کارکنان معنی و مفهوم رنگ آمیزي سیم
  . انجام شود و مقررات موجوددر صورتیکه تعویض الزم باشد باید مطابق با استاندارد . اند در نظر گرفته شود

فرمول . اي گاز موجود درآن عالمت گذاري شودسیلندرهاي گاز باید به طور واضح با توجه به محتو -8-4- 5
شناسایی سیلندرهاي گاز سردکننده ( AS4484-1997عالمت و بدنه باید مطابق با محتواي ،  شیمیایی گاز

بر باید برچسب زنی سیلندرهاي گاز و کارتهایی براي کدگذاري سیلندرها . باشدآن  و یا معادل) پزشکی وصنعتی
   .اساس مقررات انجام شود

. را مشخص کند عالمت گذاري شودآن  خطوط لوله کشی باید با یک سیستم رنگ آمیزي که محتواي -8-5- 5
بخشی از لوله که تعویض است باید فورا مطابق با سیستم کدگذاري از طریق رنگ امیزي عالمت گذاري 

  . کارتهاي رنگی باید براي کدگذاري فراهم شود.شود
  
محتوي مواد خطرناك باید بطور مناسب براي انطباق با دستور العمل طبقه کاالهاي بسته بندي شده  -8-6- 5

  .عالمت گذاري شود IMDGبندي 
  
  وجود بر روي کشتی مسوانح  -6

براي اطالعات در . کند می و تجهیزات اضطراري بر روي کشتی را فراهمها  روش این فصل قوانین عمومی،:  نکته
ایمنی در هاي  العمل دستور در موردات در ارتباط با دستورات دریایی مورد تجهیزات ویژه خواننده باید مقرر

  .  را مطالعه کند مواقع اضطراري
  قوانین عمومی  -6-1
دریانوردي و المللی  بین آموزش شرایط اضطراري بر روي کشتی باید براساس قوانین سازمانهاي  برنامه -1-1- 6

  .بیان شود) وزش دریانورديآمالمللی  بین قوانین( کارالمللی  بین سازمان
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نجات که هاي  اعضاي خدمه باید از محل ایستگاه تجمع و قایق،  به عنوان اولین کار بر روي یک کشتی -1-2- 6
 STCW95اضطراري مطابق با مقررات هاي  در نظر گرفته شده است و از وظایف خود در وضعیتها  آن براي

  . مطلع شوند

بر روي کشـتی  ایمنی هاي  العمل دستور تجهیزات و صل کند که یک فهرست ازاطمینان حاکاپیتان باید -6-1-3
 . جمع آوري و تنظیم شده است

از ابتداي عملیات حمل مواد، مسئول ایمنی موظف است با هماهنگی ناخدا یا فرمانده واحد شناور ،از  -1-4- 6
رشۀ کشتی یا باروج قبل از عملیات کلیۀ پرسنل بازدید به عمل آورد و اطمینان حاصل نماید که پرسنل روي ع

کفش وکاله ایمنی باشند وکلیۀ توضیحات رابه پرسنل قبل از اینکه واحد به ،  دریا نوردي مجهز به جلیقۀ نجات
  .دریا نوردي عزیمت کندگوشزد نماید

  . نوع آموزش باید بر حسب شرایط آب و هوایی در نظر گرفته شود -1-5- 6

دستورات  29بخش  4آموزشی مطابق با مقرارت ضمیمه هاي  ید در کالسهر عضو خدمه کشتی با -1-7- 6
براي واکنش ها  العمل دستور ازاي  دریایی شرکت کند و از سیستم مدیریت ایمنی کشتی که شامل مجموعه

  . پیروي کند مناسب در مواقع اضطراري است

 دریانوردان متنوع باشد و آموزشی هاي شرکت کردن در تمام بخشزمان آموزش باید براي اطمینان از  -1-8- 6
اعضاي خدمه باید آموزشهاي الزم را در اسرع وقت دریافت  وامکان شرکت در جلسه بعدي آموزش را داشته 

براي اطمینان از اینکه اعضاي خدمه توانایی الزم را در انجام آموزشهاي خاص قبل از پیوستن به کشتی . کنند
  . باشد می رعایت نکات ایمنی داشته باشند الزمدر ارتباط با ها  وظایف و مسئولیت

  
باید براي تمام اعضاي خدمه باشد اما در برخی شرایط ممکن است بهتر باشد برخی ها  آموزش -1-9- 6

  . براي اعضاي خدمه با وظایف خاص محدود شودها  آموزش

حال چارچوب کلی باید  باشد با این می براي اعضاي خدمه بخش ضروري از آموزشها  اگرچه آموزش -1-10- 6
از جمله پایین ،  اطالعات باید بر روي یک موضوع به تمام اعضا داده شود. بیش از یک آموزش را شامل شود

فراهم شده براي برخی از هاي  و آموزش در هنگام خروج اضطراري از کشتی افتادن غیر طبیعی دماي بدن
  .  اعضاي خدمه در مورد استفاده از تجهیزات خاص
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  مربوطه هاي  و تعلیمها  آموزش،  تجهیزات اطفاء حریق -6-2
کشف منبع آتش سوزي ،  محافظت از کشتی در برابر آتش سوزي( ، دستورات دریایی 15مطابق با بخش  -2-1- 6

برنامه باید شامل  .در دسترس باشدبرنامه کنترل آتش سوزي باید همیشه بر روي کشتی ) و اطفاء حریق 
نصب آب ،  سیستم زنگ خطر آتش سوزي،  ه باشد و بطور ویژه کشف منبع آتش سوزيوضعیت کنترل عرش

   .مشخص کندجزئیات سیستم تهویه و دیگر اطالعات مربوطه براي کنترل آتش را ،  لوازم اطفاء حریق،  پاش

ده کارخانه سازنهاي  العمل دستور تجهیزات اطفاء حریق باید بر اساس دستورات مناسب مطابق با -2-2- 6
  . در دسترس باشدو براي استفاده در همه زمانها  استفاده شود

را جابه جا کنند و باید آن  اعضاي خدمه نباید بدون دلیل به کپسول آتش نشانی دست بزنند و یا -2-3- 6
  .را به افسر مسئول گزارش دهند کپسول گزارش هرگونه عیب و نقص و یا دلیل تخلیه تصادفی

دریانوردان باید با محل استقرار لوازم اطفاي حریق بر روي کشتی ،  به کشتی وارد شدنز بالفاصله بعد ا -2-4- 6
  . و همچنین نحوه عملکرد لوازم و تجهیزات و میزان اثربخشی بر روي انواع متفاوت آتش سوزیها آشنا شوند

ند که شامل موارد زیر اعضاي خدمه باید آموزشهاي را در مورد استفاده از وسایل اطفاء حریق دیده باش -2-5- 6
  : است

a- آتش نشانی قابل حمل بر روي کشتی هاي  انواع مختلف کپسول  
b-  تجهیزات تنفسی  
c - مخصوص اسپري آبها  شیلنگ   
d-  هر گونه سیستم اطفاي حریق نصب شده از جمله کف و یا دي اکسید کربن  
e-  عایق حرارتی در برابر آتش انواع  
  
  . به اطفاي حریق باید در بندر و یا در دریا برگزار شودمربوط هاي  تعلیم -2-6- 6

تواند تا حدودي به وسیله آموزش خدمه  می این مشکل.  دهد می در بندر رخها  بسیاري از آتش سوزي -2-7- 6
  . هموار شود fire wallet تجهیزاتدر مورد مقررات استفاده از 

  
  . باشد می راي اطفاي حریق موثر الزمکشتی بهاي  همکاري کامل کارکنان در همه بخش -2-8- 6
از کشتی هایی  رخ دادن حادثه آتش سوزي باید دربخش،  براي محقق شدن اهدف آموزش اطفاء حریق -2-9- 6

زنگ خطر باید در همه زمانها فعال و . بصورت فرضی آزمایش شود و نحوه اطفاء حریق بصورت عملی انجام شود
  . بهداشت و ایمنی در نظر گرفته شودهاي  ضروري باید مطابق با سیاست الزم وهاي  در دسترس باشد و فعالیت
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موقعیت آتش سوزي باید بر اساس مراحل طراحی شده مناسب تغییر داده شود بطوریکه بیشتر  -2-10- 6
  : تواند شامل موارد زیر باشد ها می موقعیت. اطفاءحریق را پوشش دهدهاي  روش و همه کشتیهاي  بخش

a-  رنگ و انبارهاي جلو و پایین کشتی هاي  مخازن و فضاها از جمله قفسه،  ار کاالانبفضاي  
b-  موتورخانه و دیگ بخار  
c - و اتاق رخشویی ها  فضاي خوابگاه از جمله کابین  
d-  آشپزخانه  
  
در زمان ممکن . انجام شودآموزش و تعلیم در مورد آتش سوزي باید با توجه به شرایط مجوز  -2-11- 6

دستگاه تنفس در هاي  آتش نشانی باید بکار انداخته شود و ماسکهاي  ات اطفاء حریق از جمله کپسولتجهیز
هشدارهاي الزم باید به . دسترس باشند تا در شرایطی که فضا پر از دود است عملیات بطور موثر انجام شود

   .در نظر گرفته شودهمراه آموزش براي جلوگیري از خطرات 

اء حریق نصب شده در زمان آتش سوزي باید استفاده شود و کارکنان اتاق موتور باید سیستم اطف -2-12- 6
آتش هاي  کند و اینکه فشار آب مناسب در لوله می آتش نشانی درست عملهاي  اطمینان حاصل کنند که پمپ

ن باید در کارکنا. اطفاء حریق استفاده شودهاي  پمپ آتش نشانی همیشه باید براي تمرین. نشانی وجود دارد
  . موزش دیده باشندآنصب شده از جمله کف و دي اکسید کربن هاي  مورد عملکرد دیگر سیستم

اطفاء حریق باید با هاي  آتش نشانی استفاده شده در مدت زمان آموزشهاي  همه تجهیزات و کپسول -2-13- 6
  . پر فوراٌ جایگزین شودهاي  کپسول

  
  . تهویه را تمرین کنندهاي  سته کردن سیستمدریانوردان باید نحوه باز و ب -2-14- 6

    .آموزش و تعلیم اطفاء حریق باید به عنوان اولین مرحله از آموزش بر روي کشتی برگزار شود -2-15- 6
  
  آموزش و تعلیم ترك کشتی در مواقع اضطراري  - 6-3
  :هر آموزش ترك کشتی باید شامل -3-1- 6
a- از ها  آن جمع به وسیله زنگ هشدار عمومی و اطمینان از اینکهاحضار کردن کارکنان و خدمه به سالن ت

الزم باید براي اطمینان از اینکه همه کارکنان در سالن هاي  بررسی. دستور توقف انجام کار آگاه شده باشند
  . تجمع حضور داشته باشندانجام شود

b-  موجودهاي  العمل ردستو طبقگزارش دادن به ایستگاهها و آماده شدن براي وظایف مشخص شده  
c - بررسی اینکه کارکنان لباس مناسب براي کاهش شوك ناشی از سرما در مواقعی که بصورت مستقیم وارد آب 

  . شوند پوشیده باشند می



۴٢ 
 

d- بررسی اینکه جلیقه نجات به طور مناسب استفاده شود .  
e- دگی الزم و ضروري به آب انداختن پایین آوردن حداقل یک قایق نجات بعد از هرگونه آما،  در صورت امکان

  قایق
f -  روشن کردن و راه اندازي موتور قایق نجات  
  

  . دریانوردان باید کتابچه راهنما را براي زنده ماندن در دریا و براي اطالعات و راهنمایی بیشتر مطالعه کنند:  نکته
ر دلیلی براي سرویس دهی در صورت امکان آموزش ترك کشتی باید در زمانیکه قایق نجات به ه -3-2- 6

سوار شدن اعضاي خدمه کشتی به داخل قایق هاي  روش تمرین شاملآموزش . فرستاده شده است متوقف شود
   .باشد می نجات

  .پایین آوردن و یا باال آوردن قایق باید فقط با بکارگیري حداقل خدمه بر روي کشتی انجام شود -3-3- 6

دیگر هاي  یق نجات دریانوردان باید اغلب از حرکت هرگونه بخشهنگام چرخش چرثقیل مخصوص قا -3-4- 6
   .قایق جلوگیري کنند

کارکنان در قایق نجات باید به حالت نشسته باقی بمانند و باید دستشان را در لبه داخلی قایق براي  -3-5- 6
  . جلوگیري از آسیب رسیدن به دست قرار دهند

باالبر در زمانیکه قایق در آب است باید از انگشتان هاي  وي قالبدر زمان بستن و بازکردن قطعات برر -3-6- 6
  .دست مراقبت شود

به آب اندازي قایق نجات باید در . برق و ابزار و وسایل مشابه باید بررسی شودهاي  عملکرد محدود کلید -3-7- 6
ا بستن کمربندهاي بر روي کارکنان باید فوراٌ خودشان را ب. همه زمانها بر اساس دستورات کتابچه راهنما باشد

  .صندلی حفظ کنند و دستورات افسر مسئول را انجام دهند
،  تجهیزات،  مالک کشتی باید برنامه ها،  )عملکرد هلکوپتر( دستورات دریایی 57مطابق با بخش  -3-9- 6

  : که شامل. الزم در مورد نقل و انتقال ایمن اشخاص و بین هلکوپتر و کشتی فراهم کندهاي  دستورات و آموزش
a-  قبول مسئولیت براي تخلیه اضطراري  
b- معمول کشتی هاي  اختصاص دادن مسئولیت براي عملیات  
c -  انتقال اشخاص از کشتی به هلکوپتر( در خصوصمراجعه به نکات و دستورات دریایی(  
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  پرت شدن اشخاص در دریا و عملیات نجات دردریا  -6-4
شود داشته  می اضطراري در مواقعی که یک شخص از کشتی به داخل دریا پرتهاي  هرکشتی باید طرح -4-1- 6

براي . را در نظر داشته باشدموجودتجهیزات نجات ،  اضطراري باید مشخصات مخصوص کشتیهاي  طرح. باشند
  : تواند شامل می مثال آموزش و تعلیم

a- کشتی  مناسباي ه یا دیگر چرخش) نوعی مانور دریایی( اجرا کردن چرخش ویلیامسون  
b- رها شدن سریع کمربند و یا حلقه نجات که براي نجات غریق بر روي ،  سقوط کردن بخش از پل فرماندهی

  . باشد می آب شناور
c -  زنگ اعالم خطر  
d-  اطالع دادن نوع موقعیت اضطراري  
e-  مامور کردن یک شخص جهت گشت زنی و دیده بانی  
f –  دستگاه رادار براي تعین موقعیت شخص در دریا عالمت گذاري با استفاده از  

g-  شروع هر گونه ارتباط از جمله پیامpan pan pan   
h-  موقعیت یابی مناسب کشتی براي محفوظ ماندن کشتی در برابر باد و به آب اندازي قایق نجات  
  
و بررسی برروي عرشه براي جستجو اي  باید به خاطر داشته باشید که ممکن است کاپیتان چند دقیقه -4-2- 6

ضروري قبل از اینکه هاي  کشتی قبل از اینکه دریانوردان بتوانند عملیات را انجام دهند در نظر بگیرد و فعالیت
  . انجام شود بایدکاپیتان پل فرماندهی را مورد بازرسی قرار دهد 

آموزش داده زمان ممکن  براي بیرون کشیدن اشخاص از دریا به داخل قایق باید در اولینهایی  روش -4-3- 6
  .شود

توصیف شده در کتابچه راهنماي جستجو ونجات که بوسیله هاي  روش بر اساس باید جستجو و بررسی -4-4- 6
 تجاري در نظر گرفته شود و باید بطور ویژههاي  دریانوردي منتشر شده است براي کشتیالمللی  بین سازمان

  . به روز رسانی شودها  روش
  
  جات غریق تجهیزات ن -6-5
تجهیزات نجات غریق باید به تعداد کافی و مناسب براي نجات شخصی که در معرض خطر غرق شدن  -5-1- 6

 . است تهیه و نگهداري شود
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 .باشد می یا شناورها، قالبها و دیگر تجهیزات مناسبها  طناب نجات،هاي  تجهیزات نجات شامل جلیقه -5-2- 6
نجات یا تجهیزات مشابه متصل است باید از اندازه و ضخامت مناسب پرتاب کننده که به جلیقه هاي  طناب

 . مانند ساخته شوند می برخوردار باشد و باید از پلی پروپیلن و یا مواد مناسب دیگر که براحتی روي آب شناور

چنین . متر قرار بگیرند 100مناسب و در فاصله کمتر از هاي  مکان تجهیزات نجات غریق باید در -5-2- 6
ورود به کشتی نیز هاي  باید نزدیک به دیواره اسکله نردبان یا پلکان باالتر از سطح آب قرار گیرند پلههایی  حلم

 . باشد میها  مکان شامل این

قرار گیرند که بوسیله رنگ آمیزي با رنگهاي مشخص عالمت گذاري شده هایی  مکان تجهیزات باید در -5-3- 6
در تمام مدت قابل روئیت ها  مکان تجهیزات نباید هیچ مانعی قرار بگیرد تا ایننگهدارنده هاي  مکان بر روي.اند

 . باشند

نجات و تجهیزات مشابه باید در یک جعبه یا کمد با اندازه مناسب و رنگ واضح نگهداري یا هاي  جلیقه -5-4- 6
ند که نزدیک محل کار و ساختمانهایی نگهداري شوها  بهتر است تجهیزات نجات غریق در اتاقک. آویزان شوند

مشخص شده اند و در صورت نیاز در هر زمانی و در حین انجام کار در ها  هستند و بطور واضح و کامل این محل
 . دسترس باشند

مربوط به نجات در مورد استفاده فوري از تجهیزات نجات غریق و زنگ خطر هاي  العمل دستور باید به -5-5- 6
امکانات . ش آوري شخصی که از غرق شدن نجات یافته است توجه کافی شوددر هنگام بروز حوادث و به هو

کافی جهت استفاده براي افرادي که در آب سقوط کرده اند و کمک به این افراد تا هنگام رسیدن گروه نجات 
 .موجود در دیواره ساحلی فراهم شوندهاي  نردبان باید در میان

. دهد می اغلب حوادث براي افراد روي عرشه رخ. آموزش دیده باشند تمام افراد روي عرشه باید ماهر و -5-7- 6
کند و یا حتی  می اگر خطري ایمنی کشتی و افراد را تهدید. بازرسی مداوم منجر به کاهش حوادث خواهد شد

  . رود باید به افسر کنترل گزارش شود میآن  بیم

یمن بوده و شرایط عرشه براي کار بندر آماده باید اآن  مختلفهاي  راههاي کشتی و دستیابی به بخش -5-8- 6
و  وسایل کشتی مطمئن و درست باشندکه یک متصدي باید از موارد زیر اطمینان حاصل کند . و ایمن باشد

 کارهاي  لوکس در محل 50لوکس و حداکثر  10و راهروها حداقل ها  روشنایی مناسب بر روي کشتی حداقل
  . ویژه ممکن است این میزان افزایش یابدباشد که به هنگام شرایط ایمن  می
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  حمل و نقل کاالي خطرناك دستور العمل  -7
، صدمات و انفجار،  توانند موجب حریق می بسته بندي شده خصوصیات خطرناکی دارند کههاي  محموله خیلی از

ضطراري در نظر شوند بایستی اقدامات ا می هر زمان که این کاالها حمل و نقل. یا آسیب به محیط زیست شوند
  . گرفته شود

. باشد می خطرناكهاي  این فصل شامل قوانین عمومی در مورد جابه جایی ایمن و حمل و نقل محموله:  نکته
،  جابه جایی و حمل ونقل کاالي جامد( دستورات دریایی 34براي اطالعات در مورد مقررات باید همچنین بخش 

 استانداردهاي.را مطالعه شود) جابه جایی کاالي خطرناك( اییقانون دری 41کاالي بسته بندي شده و بخش 
  .موجود در اتمسفر در محیط کار باید مورد استفاده قرار گیردهاي  براي آالینده ایمنیو کمیته بهداشت 

  
   قوانین عمومی -7-1

کاالي اینکه از  دریانوردي درخصوص کاالهاي خطرناك باید قبلالمللی  بینهاي  العمل دستور با توجه به:  نکته
  . خطرناك بارزده شده با افسر مسئول مشورت شود

دستورات  41درخصوص کاالهاي خطرناك بخش  دریانورديالمللی  بینهاي  العمل دستور در رابطه با -1-1- 7
  . دریانوردي و هر گونه قوانین بندري و مقررات باید مشاهده شود

در مدارك . دارك کافی نباشد نباید اجازه بارگیري داده شودخطرناك داراي مهاي  در صورتیکه محموله -1-2- 7
 که اطالعات معادل را در موردهایی  عالمتو ) نام تجاري به تنهایی کافی نیست( موجود باید نام تخصصی کاال

 در مورد کاالها از. کند مشخص شده باشد می دریانوردي ارائهالمللی  بین سازمانهاي  العمل دستور
دریانوردي در مورد سیستم طبقه بندي کاالهاي خطرناك به طور دقیق استفاده المللی  بینهاي  العمل دستور
 و قرارداد) IMDG( المللی بین حمل و نقل کاالي خطرناك باید طبق آخرین ابالغ حمل کاالي خطرناك. شود
  . و بهداشت کار ساحلی صورت پذیردالمللی  بین

  
  . کردن کاالي خطرناك فقط باید تحت دستورات افسر مسئول انجام شودبارگیري کردن و یا بارگیري ن -1-3- 7
دریانوردي کاالهاي خطرناك المللی  بین در صورتیکه بسته بندي کاال مطابق با دستور العمل استاندارد -1-4- 7

دستورات دریانوردي نباشد کاالي مربوطه نباید بار  41و هر گونه مقررات ویژه بسته بندي به خصوص بخش 
  . گیري شود

بوسیله ها  مربوط به کاال با روش نام گذاري صحیح عالمت گذاري شود و محتواي بستههاي  بسته -1-5- 7
خطرناك هاي  دریانوردي در رابطه با طبقه بندي محمولهالمللی  بینهاي  العمل دستور سیستم برچسب زنی و

طبقه بندي شده باشند و از المللی  بین يکاالي خطرناك باید مطابق با روش طبقه بند. قابل شناسایی باشد
  . بسته بندي و برچسب زنی شودالمللی  بین طرف دیگر مطابق با بسته بندي تصویب شده
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کاالي خطرناك گواهینامه بسته بندي  بایدخطرناك هاي  محتوي کاال و محمولهها  کانتینرها و یا ماشین -1-6- 7
  .داشته باشندباشد  می که الزم و ضروريبا ماشین  ي خطرناكیا گواهینامه حمل کاالو 

خطرناك راهنمایی شوند و هر گونه اقدام احتیاطی هاي  اعضاي خدمه باید قبل از دست زدن به محموله -1-7- 7
کنند باید اطالعات کافی در  می محتوي مواد خطرناك را جابه جاها  دریانوردانی که محموله.  الزم را رعایت کنند

در صورتیکه حادثه در . داده شود و هر گونه اقدام احتیاطی الزم در نظر گرفته شودها  آن مورد ماهیت مواد به
دریانوردي در رابطه با المللی  بین معرض قرار گیري با مواد خطرناك رخ دهد باید به قوانین پزشکی سازمان

  . حوادث در معرض قرار گیري با مواد خطرناك مراجعه شود
ایمنی و بهداشت بر روي عرشه هاي  کار و همچنین دستورالعملالمللی  بین سازمانهاي  العمل دستور : نکته

  .کشتی در دسترس باشد و همچنین کارگران بندر باید براي جابجایی کاالي خطرناك راهنمایی شوند

  شرکت باربري دریایی براي اطالع دادن به مالک کشتی در مورد هرگونه خطرات خاص مسئول -1-8- 7
پزشکی در رابطه با حوادث هاي  مربوط به خطرات و پیشگیريهاي  باید آمادگی الزم براي آموزش باشد و می

باشد براي  می در صورت لزوم باید هر گونه داروي خاص که ضروري. داشته باشدرا نشت یا آلوده شدن 
  . در دسترس باشدبر روي کشتی پزشکی هاي  پیشگیري

دریانوردي المللی  بینهاي  العمل دستور مقررات مربوط داروهاي خاص باید بهبراي اطالعات بیشتر در مورد :  نکته
دریانوردي در خصوص مسائل پزشکی براي المللی  بین در رابطه با کاالهاي خطرناك و مقررات اولیه سازمان

  . خطرناك مراجعه شودهاي  استفاده در حوادث مربوط به محموله
  
المللی  هاي بین العملمطابق با دستور کنش با سایر مواد خطرناك را داردامکان واکاالهاي خطرناك که  -1-9- 7

  . دستورات دریانوردي باید از یکدیگر جداسازي شوند 41دریانوردي در رابطه با کاالهاي خطرناك و بخش 
  
انوردي دریالمللی  هاي بین کاالهاي قابل انفجار و دیگر کاالهاي خطرناك باید مطابق با دستورالعمل -1-10- 7

  . دستورات دریانوردي حمل شوند 41مربوط به کاالهاي خطرناك و بخش 
  
حمل کننده کاالهاي خطرناك باید جزئیات مکان بارکه نشان دهنده موقعیت همه هاي  کشتی -1-11- 7

. کاالي خطرناك طبقه بندي شوند حاويهاي  کاالهاي خطرناك بر روي کشتی است را مشخص کنند و محموله
در پل آن  سوابقمراجع صالحیت دار مستقر در ساحل مربوطه در دسترس باشد و ارسال به ك براي کپی مدار

خطرناك باید براي ارائه به هاي  فهرست محل بار در کشتی یا موقعیت محموله. فرماندهی کشتی نگهداري شوند
  .کمیته بهداشت و ایمنی قبل از بارگیري کشتی در دسترس باشد
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 باید فقط مطابق با دستورات دریانوردي و یا داراي خاصیت خود اشتعالی هستندموادي که  -1-12- 7
 41دستورات دریانوردي و یا بخش  34به بخش . دریانوردي حمل شوندالمللی  بین سازمانهاي  العمل دستور

هاي فله و خطرناك و کاالهاي  دریانوردي در رابطه با محمولهالمللی  هاي بین دستورالعمل،  دستورات دریانوردي
دریانوردي مراجعه المللی  بینهاي  العمل دستور هر گونه اقدام احتیاطی قابل قبول براي انواع کاال موجود در

  . کنید
  
مواد . زیانبار مواد خطرناك ارائه شودهاي  دقیق و صحیح باید در زمان رخ دادن نشتهاي  ارزیابی -1-13- 7

  . ذب شوندنشت یافته ممکن است به وسیله مواد عایق ج
  
نشت از کاالهاي خطرناك یا بسته بندي آسیب دیده باید فوراً مورد بررسی قرار گیرد و کار باید فوراٌ  -1-14- 7

با توجه به درجه  انجام شودبعد از آموزش و مشاوره در خصوص اقدامات احتیاطی الزم  ادامه کارمتوقف شود و 
  پوشیدند شروع ي خطرناكمناسب جهت جابجایی کاال حفاظتیهاي  خطر فقط بعد از اینکه کارگران لباس

  . شود می
  
در طی واقعه نشت گاز و بخارات خطرناك استفاده از گاز ردیاب قبل از اینکه گاز در فضا پراکنده شود  -1-15- 7

 در مکانی که نشت رخ. ماسک باید براي محفوظ ماندن از گاز استفاده شود. شود می جهت ایمنی بیشتر توصیه
  . هد باید فوراً تدابیر مناسب با توجه به ماهیت مواد در نظر گرفته شود می
  
    اقدامات احتیاطی خاص - 7-2
هاي  و آمادگیها  دریانوردي در رابطه با کاالهاي خطرناك شامل پیش بینیالمللی  بینهاي  العمل دستور - 2-1- 7 

شد و شامل الزامات قانونی براي تجهیزات با می الزم براي اطمینان از جابجایی ایمن و حمل کاالي خطرناك
و در دسترس بودن تجهیزات ها  آمادگی،  کار تعمیراتی،  تهویه،  تجهیزات اطفاي حریق،  سیم کشی،  الکتریکی

  . مراجعه شودها  آن مخصوص است و باید قبل از جابجایی کاالي خطرناك به
  
تجهیزات مناسب اطفاء حریق در مواقع رخ  وجود ازقبل از بارگیري محموله خاص افسر مسئول باید  -2-2- 7

   .را مورد بررسی قرار دهدآن  مطئن شود و طبق دستور العملدادن آتش سوزي 

مقداري از موادي که قابلیت مشتعل شدن دارند ممکن است بخارات سمی از خود متساعد کند در این  -2-3- 7
  . محافظ تنفسی باید در دسترس باشند از ابزار و تجهیزاتاي  محافظ و مجموعههاي  زمان پوشش

مطمئن و مناسب براي حفاظت در برابر حوادث خطرناك و یا آتش هاي  باید در موقعیتها  بسته بندي -2-4- 7
  . چیده شوندبر روي هم سوزي 
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  . کاالهاي خطرناك از موادي که به دلیل مشتعل شدن برچسب زده شده اند جداشود -2-5- 7

  .کارکنان بارگیري شوددور از محل استراحت اي  ك باید در منطقهکاالهاي خطرنا -2-6- 7

  . نباید کاالي خطرناك را در مجاورت یک منبع گرمایی قرار دادبراي محافظت و یا جابه جایی ایمن  -2-7- 7

  . ردیاب حریق باید آزمایش شوندها  قبل از شروع بارگیري همه سیستم-2-8- 7

اطفاي حریق مناسب باید براي استفاده در دسترس باشند و همه پرسنل  در طول مدت بارگیري، وسایل-2-9- 7
   .و کارکنان غیر مسئول باید از این منطقه دور نگه داشته شوند

شود حضور داشته باشد و همه  می شخص مسئول باید در زمانیکه کاالي خطرناك شروع به بارگیري -2-10- 7
  .را مورد بررسی قرار دهدها  بسته بندي

کنند شرایط عملیات ممکن است اجازه اطالع پیشرفته در  می که مواد خطرناك حملهایی  کشتی -2-11- 7
 لوازم پزشکی شامل آخرین داروهاي فهرست شده در. مورد ماهیت مواد خطرناك حمل و نقل شده را ندهد

  . شود دریانوردي مربوط به کاالهاي خطرناك بر روي کشتی باید حملالمللی  بینهاي  العمل دستور

ضروري است اسامی تمامی کاالهاي خطرناك براي انتقال روي دریا طی سندي، لیست شده و همراه  -2-12- 7
این . با اطالعاتی راجع به کاالي خطرناك در حال جابجایی اعالم شود و این سند به امضاي افسر کشتی برسد

  : اطالعات باید همیشه شامل موارد زیر باشد
 نام کشتی  - 1
 بقه کاالي خطرناك و در صورت لزوم زیر مجموعه آنکالس یا ط - 2
 مربوط به کاال المللی  بین شماره طبقه بندي - 3
 گروه بسته بندي  - 4
 تعداد و نوع بسته بندي - 5
  مقدار مواد خطرناك  - 6

  
   شرایط ایمنی بمنظور ورود و خروج از کشتی به اسکله و بالعکس -8

تجهیزات متنوع و ( دستورات دریانوردي 23بخش اطالعات بیشتر در مورد ایمنی در کشتی در خصوص 
کاردر ارتباط با ایمنی و بهداشت کار در المللی  بین همچنین دستور العمل و قوانین سازمان) ایمنهاي  ارزیابی
   .مطالعه شودعرشه 
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  کشتی  براي ورود و خروج ازو تجهیزات ایمنی وسایل  -8-1
پل و ساختارهاي مشابه و یا بین یک کشتی با ،  و اسکلهبر روي کشتی باید وسایل ایمن بین کشتی  -1-1- 8

  .  کشتی مجاور در درسترس باشد

براي اعضاي خدمه باید اطالعات کافی در مورد چگونگی استفاده ایمن از وسایل در اطراف  -2- 8-1 
  .دریایی یا مناطق ساحلی بارگیري محموله فراهم شود هاي  ترمینال

متحرك و اطالعات در مورد وسایل هاي  یشرفته تجهیزات در دسترس از جمله پلدر تعدادي از بنادر پ -1-3- 8
با این حال کاپیتان باید مطمئن شود که تجهیزات . به وسیله مراجع صالحیت دار بندري فراهم شده است

  . استانداردهاي ایمنی الزم را دارا باشند

ضاي خدمه و یا بوسیله کارکنان مستقر در ساحل در دسترس باید در همه زمانها بوسیله اعهاي  برنامه -1-5- 8
عالوه بر این حفاظت موثر از . بطور ویژه در بنادري که میزان جزو مد بیشتر است مورد بررسی قرار گیرد

دریانوردان در برابر حوادث از جمله مراقبت و نگهداري، سخت گیري بیشتر در برابر اشخاص غیر مسئول از 
  . باید در نظر گرفته شود،  ون عمل کرده اندجمله افرادي که خالف قان

اندازه و شکل براي عرشه مناسب باشد در ،  کمکی یا پلی که از نظر طراحیهاي  نردبان باید بطور عموم -1-6- 8
  . دسترس باشد

و محکم بودن و ماندگاري الزم در فاصله  بی عیب و نقص،  تجهیزات باید از نظر داشتن ساختار مناسب -1-7- 8
  . نی مناسب مورد بازرسی قرار گیردزما

تجهیزات در دسترس باید از نظر مکان و موقعیت در شرایط ایمن و مطمئن قرار بگیرد و باید در  -1-8- 8
  . که کشتی در ایمنی کامل قرار داشته باشداي  موقعیت مربوطه باقی بماند بگونه

جهت جداگانه و در یک نقطه از عرشه کشتی  قایق نجات و یا تجهیزات مشابه باید در یک مکان ایمن -1-9- 8
  . در اطراف تجهیزات باید بطور مناسب نورپردازي شود .قرار گرفته باشد دسترسی راحت

از  6مقررات موجود در ضمیمه( ایمن) تور( بین بارانداز و کشتی باید بوسیله یک شبکهها  همه شکاف -1-10- 8
 سقوط کارکنان به درون آب جهت جلوگیري از) تور( ن شبکهای. محافظت شود ( دستورات دریانوردي 23بخش 

   .باشد می

تجهیزات باید به دور از موانع نگه داشته شود و از هر گونه موادي که احتماالٌ به دلیل ریزش و یا  -1-11- 8
  . نشت تخلیه شده اند محافظت شوند
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افراد ند و بیشترین ایمنی از نظر حمل باید بطور واضح عالمت گذاري شوها  کمکی و پلههاي  نردبان -1-12- 8
  . داشته باشد

  
  کشتی موجود درهاي  کمکی و پلههاي  نردبان - 8-2
باید از ماده خوب و با کیفیت آن  کافی و مناسب باید فراهم شود و جنس،  راههاي ایمن:  الزامات کلی -2-1- 8

  . انداردهاي جهانی ساخته شوندباید بر مبناي استها  این راه. مناسب براي حرکت ایمن افراد باشد

در .در صورتی که استفاده از نردبان قابل تطبیق با کشتی میسر نیست از یک گذرگاه استفاده شود -2-2- 8
ساده و معمولی امکان پذیر نیست باید از تجهیزات مناسب ساحلی هاي  صورتی که دسترسی به عرشه از راه

  . کمک گرفت

 .از سطح ساحلی خیلی پایین تر است کشتی باید به کنار نردبان ساحلی بیایددر صورتی که عرشه آزاد  -2-3- 8
در صورتی که دسترسی .روند می تري وجود ندارد به کار قابل حمل تنها در جایی که هیچ راه ایمنهاي  نردبان

باالي  توجه شود در این قسمت عرشه آزاد قسمت. توان استفاده کرد می طنابی همهاي  نردبان مشکل باشد از
 . گیرد می آب است که بمنظور دستیابی اولیه به عرشه صورت

. عبور نکند و همواره یک ناظر داشته باشدآن  دسترسی باید جایی باشد که هرگز باري از بااليهایی  را -2-4- 8
وسایل که ممکن است بعداً با هایی  در نزدیکی جرثقیل، راه آهن و راه. با مانع روبرو نشودآن  جایی که مسیر

  . نقلیه مسدود شوند نباشد

به حداقل ها  آن طوري مهار شود که تاب خوردنو  تطبیقی باید موازي با اسکله باشندهاي  نردبان -2-5- 8
 درجه به 40جریان جزرو مد و باال و پایین شدن کشتی زاویه بین :  این نردبان باید طوري تنظیم شود که. برسد
   ایمن باشد وکالً تحمیل نکندآن 

. باید از برف و یخ و گریس تمیز باشد تا خطر لیز خوردن وجود نداشته باشدتطبیقی هاي  نردبان سطح -2-6- 8
  . جلوگیري کرد تا منجر به افتادن نردبان نشودآن هاي  طناب بایستی از شل شدن

بکار بردن نردبان  در زمان. رود می نردبان طنابی فقط براي ارتباط بین کشتی با یک قایق کوچکتر بکار -2-7- 8
باید با نردبان باالیی . باید افقی باشندها  پایه. طنابی دو طناب طرفین باید به یک مقدار مساوي کشیده شود

   .باید به اندازه کافی بلند باشد. ارتباط ایمن داشته باشد
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 55تی حداقل عرض تخته پل بایس. گذرگاه بایستی با زاویه راست در طرف ساحل کشتی گذاشته شوند -2-8- 8
داراي تعادل و همچنین  با حفاظ ریلی در قسمت باال و پایین مهار شود ومناسب هاي  با کناره.  سانتی متر باشد

 زاویهها  درجه نسبت به افق استفاده نشود و در صورت اتصال به مهار کننده 30در زاویه بیش از  تخته پل.  باشد
   .درجه نسبت به افق نباشد 45در بیش از آن 

یک تخته . و عرشه ابزار ایمن مناسب باشدآن  وقتی تخته پل روي موج شکن کشتی قرار گرفته بین -2-9- 8
این غلطکها . آزاد باشدآن  توان روي محور و غلطکهایی قرار داد تا براحتی باال و پایین شود و حرکت می پل را

اسکله و غلطک و در نتیجه آسیب دیدن او  باید چنان مهار و حفاظ گذاري شوند که از گیر کردن پاي فرد بین
مناسب هاي  طناب باید باها  آن .یک تخته پل باید بخوبی به کشتی بسته شود.جلوگیري شودآن  در اثر چرخش

  . توان از زنجیرهاي کوچک براي اطمینان استفاده نمود می مهار شوند

و یا پایین آمدن و یا باال رفتن نباید استفاده  آسیب دیده و یا شکسته براي عبور و مرور افرادهاي  پله -2-10- 8
و ها  نردبان ، زنگ زدگی و یا فرسودگی در پله ها،  ویژه باید در خصوص کشف هر گونه تركهاي  مراقبت.شود

   .شود و باید قبل از استفاده تعمیر شود می هر گونه نقص یک خطر محسوب. اتصاالت فلزي در نظر گرفته شود
  
  ایمنی تردد در کشتی هاي  العمل دستور -9
  قوانین عمومی  - 1- 9
در هنگام جابجایی و انتقال به داخل کشتی دریانوردان باید اغلب به خاطر بسپارند که امکان چرخش  -1-1- 9

  . غیر معمول یا نوسان سنگین کشتی وجود دارد
باالبر یا اشخاص خطرناك اي ه ، دستگاه شود براي ماشین آالت می که باعث ایجاد مانعلوازم و وسایلی -1-2- 9

  . است و باید بوسیله ابزار و وسایل رنگی عالمت گذاري شوند تا براحتی قابل رویت باشد

هر گونه موانع بر روي عرشه کشتی و موانع در جلوي کشتی که در ارتفاع باال قرار گرفته اند ممکن  -1-3- 9
در جاییکه الزم است باید از . گ آمیزي شوداست خطرناك باشد و باید با یک رنگ روشن و قابل رویت رن

  .و نکات هشدار دهنده استفاده شودها  عالمت

اقامت خدمه هاي  در مورد چیدن بار بر روي عرشه کشتی باید مقررات قانونی براي حفظ ایمنی محل -1-4- 9
    .فته شودکار کردن اعضاي خدمه بر روي کشتی و دسترسی به تجهیزات ایمن در نظر گرهاي  کشتی و محل
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  موجود در کشتیراهروها  -2- 9
و سایر ها  مختلف کشتی از جمله دسترسی به گذرگاههاي  ه منظور دسترسی ایمنی افراد به بخشب -2-1- 9

دسترسی ایمن هاي  ماً باید از راهتو سایر اماکن کاري کشتی حها  محموله ها، جرثقیلهاي  محل،  معابر اصلی
و سطوح عرشه استفاده شده براي جابجایی باید بطور مناسب نگهداري شود و ها  پله،  همه راهروها. استفاده نمود

  . از موادي که ممکن است باعث سرخوردگی و زمین خوردن اشخاص شود حفظ شود
  
در صورتیکه قابل استفاده باشد باید با سطوحی که مقاوم در برابر سرخوردگی ها  انتقال و پلههاي  مکان -2-2- 9

باید کلیه مسیرها تمیز و عاري از هر گونه مانع باشد که محموله . ایط خشکی و رطوبت پوشیده شوداست در شر
 .گردد می و بار در آنجا حمل

هاي  اهر .مشخص شودهایی  راهروها بر روي عرشه کشتی باید به وسیله خطوط رنگ آمیزي و با عالمت -2-3- 9
در صورتیکه یک طرف پر از بار شده است طرف دیگر براي . دو سایر موانع باشنها  طناب دسترسی باید عاري از

 . حرکت باید مناسب باشد در غیر اینصورت باید تدابیري براي دسترسی در نظر گرفت

در زمانیکه جو سنگین و متالطم در دریا قابل انتظار است تجهیزاتی که بر روي بخش جلوي عرشه قرار  -2-4- 9
ها  در صورتیکه در تاریکی نیاز به استفاده از راه. تکان خوردن محکم بسته شود گرفته اند باید براي جلوگیري از

  . باشد بایستی از نور مناسب استفاده شود می

  ضد نفوذ آب هاي  دریچه -3- 9
بنابراین  .باشند حفظ شناور در مقابل آب گرفتگی داراي اهمیت زیادي می برايدربهاي ضد نفوذ آب -3-1- 9

 به دقت نگهداري و در صورت بروز اشکال فنیآن  یت ضوابط و مقررات باز و بسته نمودنضرورت دارد ضمن رعا
  .بسرعت توسط متخصص تعمیر گردد) و غیرهآن  مانند خرابی و پاره شدن الستیک دور درب و یا تاب برداشتن(

باید بسته این دربها در طول دریانوردي بخصوص به هنگام دریانوردي در دریاي مواج و طوفانی  -3-2- 9
  .می بایست بالفاصله پس از استفاده بسته شوندها  آن نگهداشته شده و در صورت ضرورت استفاده از

  . دیده باشند الزم را آموزش ضد نفوذ آبهاي  دریچهدریانوردان باید در استفاده صحیح و مناسب از  -3-3- 9

ضد نفوذ هاي  کنترل موضعی دریچه در مورد روش عملکرد نکات هشدار دهنده بطور مشخص و واضح -3-4- 9
  . نمایش داده شودها  آب باید بصورت برجسته در اطراف دریچه
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آید نباید تالشی  می در حال بسته شدن است و یا زمانیکه زنگ خطر به صدا درها  در زمانیکه دریچه -3-5- 9
  . براي عبور از دریچه انجام شود

غیر مجاز آن  از عبورشوند و تحت کنترل از راه دور است  می لضد نفوذ آب فعاهاي  در زمانیکه دریچه-3-6- 9
   .در صورتیکه الزم باشد باید براي ترك منطقه از سایر درهاي خروجی اضطراري استفاده شود. است

  
  نور پردازي -4- 9
د باید به شو می از کشتی که براي بارگیري و یا تخلیه بار و یا دیگر فرآیندهاي کاري استفادههایی  مکان -4-1- 9

نورپردازي باید بطور مشخص، مدام و منظم  بازرسی در مورد.اندازه کافی و بطور مناسب نورپردازي شده باشد
مشخص بین مناطق انجام هاي  و تباینها  درخشش بیش از اندازه نور و تشکیل سایه،  براي کاهش نورخیره کننده

  . شود

گزارش شود و تعمیرات الزم در اولین فرصت انجام  اًٌفور ضعیف شدن نور و یا قطع شدن روشنایی باید-4-2- 9
باید فقط به وسیله افسر مهندس مسئول تعویض  تجهیزات روشناییضعیف شدن روشنایی یا نقص در . شود
 و روشنایی لوازم.و یا چراغ ایمن قابل حمل ندارد ممنوع است  روشنایی کافی یی کهورود به داخل فضاها. شود

باشند زیرا ممکن است فضا حاوي بخارات مواد منفجره باشد و استانداردهاي  مناسب نوع زباید ا کابل کشی
   .ایمنی در رابطه با وسایل الکتریکی باید بکار گرفته شود

قابل حمل و یا ثابت باید براي اطمینان از عملکرد مناسب بررسی شود و قبل از استفاده از هاي  المپ -4-3- 9
   .باشد می ممنوعراي شروع و یا ادامه عملیات در صورتیکه روشنایی کافی نباشد ب. نظر ایمنی بررسی شود

  
  عرشههاي  قسمت یچه قسمت بار کشتی و دیگرردر اطراف د رعایت مسائل ایمنی -5- 9
بایستی از جنس خوب بوده و در شرایطی مناسب نگهداري ها  و تیرك دریچهها  تمام درپوش دریچه -5-1- 9

داراي . باشندها  آن یستی داراي عالمت خاص به منظور نشان دادن محل دسترسی و استفاده ازباها  دریچه. شوند
 . جلوگیري کندها  آن قفل مناسب باشند که از باز شدن

بایستی به ها  این دریچه. که باید با دست باال بروند بایستی دستگیره خوبی داشته باشندهایی  دریچه -5-2- 9
 . رت نیاز تعمیر و جایگزین شوندصو رموقع بازرسی شده و د

این زهکشی در محل مورد نظر باید کامالً ایمن . چوبی باید با نوار فلزي زهکشی شوندهاي  درپوش -5-3- 9
 . خراب و ضعیف و نامناسب استفاده کردهاي  باید از درپوشن. باشد
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 باشد و از فشار ناشی از افتادن بایستی مناسب با وزنی که قرار است تحمل کنندها  آن وزن قابل تحمل -5-4- 9
 . سانتیمتر باشد 5/7سانتیمتر و براي تیرك  5/6عرض کناره باید براي سرپوش . باید جلوگیري گرددآن 

اگر دریچه به تیرك غلطکی یا لغزان متصل است باید طوري روي غلطک قرار بگیرد که وقتی یک سر  -5-5- 9
باید محدود باشد تا همه آن  حرکت. مچنان روي غلطک باقی بماندرود سر دیگر ه می تیرك از روي دریچه کنار

اگر دریچه در . از کار افتاده اند نبایستی استفاده شوندآن  اگر اجزاي. دریچه از روي غلطک کنار نرفته و نیفتد
افسر  استفاده کرد بایستی بهآن  جاي خود گیر کرده است نبایستی از ابزاري مثل اهرم یا طناب براي باز کردن

 . مافوق گزارش نمود

هیچ فردي نباید اجازه ایستادن روي دریچه را داشته باشد و چه در حال بسته شدن و یا باز شدن  -5-6- 9
در زمانیکه دریچه در حال بسته شدن و یا باز شدن است افراد بایستی توسط وسایل هشدار دهنده آگاه . باشد
 . شوند

ها  آن سطح عرشه باید با حایلی حفاظت شوند تا از افتادن افراد رويهاي  دریچه،  حفاظتدر خصوص  -5-7- 9
  . متر ارتفاع باید داشته باشد 1ممانعت شود این حایل حداقل 

توانند از جنس طناب و یا زنجیر باشند مشروط بر اینکه  می متر ارتفاع داشته باشند و 1باید  حصارها -5-8- 9
باید داراي ایمنی بوده و ها  طناب ا در موقعیت مناسب محکم نگه داردداراي وسایلی باشند که زنجیر و طناب ر

  . منجر به آسیب دیدگی نشوند و به حائل کافی مجهز باشند

   دسترسی به انبار کاال و دیگر فضاهاي مربوط به عرشه کشتی -6- 9
دسترسی با مانع هاي  هدرصورتیکه را. ایمن باشدهاي  براي دسترسی به انبارها بایستی کشتی داراي راه -6-1- 9

  . جابجا شونده استفاده کردهاي  نردبان توان از می یا مشکلی روبرو شده اند

 40یک فضاي حداقل . بایستی توسط حایل حفاظ گذاري شوندها  دسترسی و دیگر راههاي  روزنه -6-2- 9
دن بیش از اندازه دریچه در صورت کوچک بو.سانتی متر دور حایل باید باشد تا دسترسی به سهولت انجام پذیرد

  . جلوگیري شودها  را پوشاند تا از زخمی شدن سر و شانهآن  هاي ورودي باید با الستیک یا فوم لبه

توسط بار ها  افراد باید از اینکه آیا درب. راه رسیدن به روزنه نبایستی منجر به خطر افتادن در آب شود -6-3- 9
آن  تیکه دربها کالهک دارند در طول کار باید از بسته شدن اتفاقیدر صور. مسدود شده اند یا خیر آگاه شوند

  . ممانعت به عمل آورد
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تواند  می خطرات اصلی گریبانگر افراد حمل بار در انبار.احتمال دارد که هواي داخل انبار خطرناك باشد -6-4- 9
خطر ،  سطح ناهموار روي کاال،  وغشلهاي  افتادن در انبار از طریق دریچه ها، افتادن کاالي ناپایدار، محل شامل

،  بارهاي در حال چرخش و در حال افتادن،  ارتباط با اپراتور باالبرها،  خطر ناشی از حمل دستی،  لغزیدن
  . باشندها  آن مکانیکی و دودهاي  ماشین

ت نظارت تمام افراد باید کاله ایمنی و لباس کار روشن و قابل رویت بپوشند و کاال تنها باید تح -6-5- 9
زمانی که دوگروه یا . تا حد امکان بایستی تنها یک گروه در یک انبار کار کنند.سرپرست جابجا حمل و انبار شود

زمانیکه افراد در . ورود هر باري باید یک عالمت جداگانه داده شود ايکنند بر می بیشتر در یک دریچه کار
  . فاده شودکنند از توري محافظ باید است می ختلف کارمارتفاعات 

. وقتی یک اپراتور باالبر دید واضحی از محل کار ندارد باید یک فرد راهنما براي این منظور استفاده شود -6-6- 9
راهنما باید از حرکات و یا ارتباط رادیویی . راهنما باید قادر به دیدن افراد و افراد هم قادر به دیدن او باشند

 از. بار طوري کاال چیده شوند که بصورت عمودي قابل برداشت باشندتا حد امکان باید در ان. استفاده کند
  . توان استفاده کرد می دیگرهاي  مهار براي جابجایی در جهتهاي  طناب

باید در هنگام ورود بار اخطار داده ها  آن به. افراد باید از باري که در حال بلند شدن است دوري کنند -6-7- 9
در صورتیکه در انباراز وسیله مکانیکی . باید به داخل و یا خارج از انبار پرت شودهیچ قرقره آزادي ن. شده باشد

  . شود هوا باید بطور مناسب تهویه شود می استفاده

دستگاه مکانیکی که الزم است به داخل و یا خارج انبارها باال و پایین برده شوند باید چهار دستگیره تا  -6-8- 9
براي بلند کردن داشته باشد هر دو جفت دستگیره عقب و جلو هو اندازه باشند حد امکان نزدیک به چهار گوشه 

   .با حفاظ باالیی برخورد پیدا نکندها  آن طوري قرار بگیرند که طناب وصل شده به

  )(Drain آب رو- 7- 9
در . بینی شده است در روي شناورها پیش) آب رو( شدن آب تعدادي راههاي تخلیه جهت جلوگیري از جمع

ها بطور منظم  بایستی آب روها و ناودان حفظ تعادل شناور و دفع آبهاي زائد ناشی از شستشوو یا امواج،می تجه
  .قرار گرفته و هرگونه اشکال بسرعت مرتفع شود) از نظر نشت و یا گرفتگی ( مورد بازرسی
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  وارد شدن و کار کردن در فضا بستههاي  العمل دستور -10
براي اطالعات بیشتر . کند می عمومی براي وارد شدن و کارکردن در فضاي بسته را عنواناین فصل قوانین :  نکته

در مورد هشدارهاي در نظر گرفته شده قبل از وارد شدن به داخل فضاي بسته خواننده باید به دستورات دریایی 
ایمن هاي  و ارزیابیهشدارهاي در نظر گرفته شده قبل از وارد شدن به مخازن و دیگر فضاهاي بسته  در خصوص

قوانینی در مورد استانداردهاي در معرض قرار گیري  کمیته بهداشت ملی و کمیسیون ایمنی. کندمطالعه 
  . کند می مربوط به مشاغل را ارائههاي  موجود در اتمسفر در محیطهاي  آالینده

  
  قوانین عمومی  -10-1
توصیف شوند مگر اینکه از قبل بررسی و یمن باید غیر ابراي وارد شدن همه فضاهاي سر بسته  -1- 10-1

  . آزمایش شده باشند

در صورتیکه در فضاي سربسته کاهش اکسیژن غیر قابل پیش بینی باشد تهویه باید در این فضاها به  -2- 10-1
همچنین این فضاها باید خطرناك عنوان شود و معموالٌ در . وسیله هر نوع تجهیزات مربوط به تهویه انجام شود

  . لین فرصت تخلیه شوداو

در هر گونه فضاي بسته ممکن است کمبود اکسیژن وجود داشته باشد و یا حاوي بخارات سمی و  -3- 10-1
قابل اشتعال ،انواع گازها و دود باشد و این وضعیت خطري براي سالمتی و یا حیات هر شخصی وارد شونده به 

توان به  می باشند در کشتی وجود دارد از جمله می ایمن که از نظر جو غیرهایی  مکان .شود می این فضا محسوب
مخازن ،  اتاق کمپرسور، مخازن سوخت،  پمپ کشتیهاي  اتاق،  مخازن،  پایین کشتیهاي  قسمت ، انبارهاي کاال

بدنه لوله ،  مخازن آب خن و فاضالب، بدنه کابل ها،  اي فضاهاي خالی،شاهتیرهاي جعبه،  توازن، دهلیزهاي کشتی
هالونها و دیگر گازهاي ،  مربوط به ذخیره دي اکسید کربنمخازن دیگ بخار و ،  قفسه باتریها،  دیگ فشار،  ها

  . استفاده شده براي خاموش کردن آتش اشاره کرد
  

به فضاهاي محدود شده نباید وارد شد به استثناي مواردي که آموزش صریح و روشن به وسیله  -4- 10-1
درصورتیکه این فضا مشکوك به کمبود اکسیژن یا وجود گازهاي سمی، . اده شده باشدکاپیتان یا افسر مسئول د

  . بخار و یا دود باشد فضاي مربوطه باید خطرناك عنوان شود
اولیه و نجات در فضاي سر بسته آموزش هاي  درخصوص کمکاي  اعضاي خدمه بایستی بطور دوره -5- 10-1

  . ببینند
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  د شدن به داخل فضاهاي سر بسته هشدارهاي مربوط به وار -10-2
قبل از وارد شدن به داخل یک فضا هشدارهاي الزم و ایجاد یک محیط ایمن بدون احتیاج به استفاده  -1- 10-2

شود اطمینان حاصل  می از تجهیزات تنفسی باید در نظر گرفته شود و از ایمنی فضا در زمانیکه شخص وارد فضا
  :شود براي این منظور باید

a- عملیات ،  اص داراي صالحیت باید ارزیابی از فضا و خطرات موجود را انجام دهند و باید افسر مسئولاشخ
  . بررسی را انجام دهد

b-خطرات بالقوه باید شناسایی شود.  
c -  فضا باید از قبل آماده و ایمن شده باشد.  
d-جو فضا از قبل آزمایش شده باشد.  
e-  ودش صادرسیستم مجوز انجام کار باید.  
f - شود اتخاذمناسب براي وارد شدن به داخل فضا باید هاي  روش شیوه و.  
g- تهویه پی درپی و مکرر باید در همه جاي فضا حفظ و انجام شود .  
  

ها  هشدارهاي بیشتر شامل استفاده از تجهیزات تنفسی باید در نظر گرفته شود و در طی بررسی -2- 10-2
  . فضاهاي غیر ایمن مشخص شوند

شخصی نباید براي وارد شدن به فضاي خطرناك بدون هماهنگی قبلی تالش کند و تجهیزات  هیچ -3- 10-2
در مواقع اضطراري تا رسیدن کمک نباید شخص وارد فضا . تنفسی مناسب در هنگام وارد شدن استفاده شود

  .شود
  
  اشخاص داراي صالحیت و افسر مسئول هاي  وظایف و مسئولیت -10-3
داراي صالحیت تعیین شده باید در انجام ارزیابی از میزان خطرناك بودن فضاي یا افزایش  اشخاص -1- 10-3

شخص داراي صالحیت باید از لحاظ نظري آگاهی کافی در مورد رفع خطرات که ممکن . خطرات توانا باشند
بی خطرات باید ارزیا. باشد می هشدارهاي هواشناسی ضروري. مواجهه شوند را داشته باشدآن  است کارکنان با

  . براي هر گونه فضاي مجاور و یا غیر مرتبط انجام شود

  . افسر مسئول باید به هر گونه عملیات مربوط به وارد شده به داخل فضاهاي خطرناك متعهد باشد -2- 10-3
  . فضا باید بطور پیوسته در مدت زمان وارد شدن هر شخص به داخل فضا پایش شود -3- 10-3

  رسی فضا براي وارد شدنهشدار و بر - 10-4
الزم باید براي جلوگیري از اثرات رها سازي فشار و یا بخار در زمان باز شدن ورودي فضا هاي  مراقبت -1- 10-4

  . در نظر گرفته شده باشد
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فضا باید براي جلوگیري از ورود مواد خطرناك بطور مناسب عایق بندي و خطوط لوله و دیگر مجاري  -2- 10-4
  .من بسته شود خروجی بطور ای

فضا باید تمیز شود در صورتیکه الزم باشد براي جداسازي لجن و یا دیگر مواد زائد و براي از بین  -3- 10-4
  . باشد می بردن بخارات خطرناك هشدارهاي ویژه ضروري

شود و همه گازهاي خطرناك تهویه فضا باید بطور کامل بوسیله وسایل مکانیکی و یا بصورت طبیعی  -4- 10-4
اکسیژن فشرده شده . از فضا پاکسازي شود و از عدم کمبود میزان اکسیژن کافی در فضا اطمینان حاصل شود

  . نباید براي تهویه هر گونه فضا استفاده شود

موتورخانه کشتی و اتاق کنترل ،  افسر نگهبان و یا شخص مسئول بر روي پل فرماندهی کشتی -5- 10-4
خاموش و ها  سب فضا اطالع و آگاهی کافی داشته باشد براي مثال هواکشاز تهویه منا محموله کشتی باید

  . باز نباشدها  تجهیزات روشن نباشند و یا دریچه

  . نکات هشدار دهنده مناسب باید بر روي تجهیزات و یا وسایل مربوط به کنترل نصب شود-6- 10-4

عملیات حمل و نقل کاال متوقف  باید در صورتیکه وارد شدن به داخل یک فضاي خطرناك انجام شود -7- 10-4
  . شود

  
  فضاي سربسته و محدود شده  فشار هواي آزمایش -10-5
  .باشند می فقط اشخاص آموزش دیده براي استفاده از تجهیزات آزمایش فشار هواي مجاز -1- 10-5

  .تجهیزات باید قبل از استفاده به طور مناسب تنظیم شود -2- 10-5

  .ا باید قبل از وارد شدن و در فواصل زمانی مشخص انجام شده باشدآزمایش فشار هو -3- 10-5

. آزمایش و بررسی فشار هوا قبل از وارد شدن باید بوسیله وسایل کنترل از راه دور انجام شود -4- 10-5
براي کاهش ها  درصورتیکه این کار غیر ممکن باشد شخص صالحیت دار باید مطمئن باشد که همه تالش

  .گرفته شده باشدخطرات در نظر 

  .آزمایش فشار هوا باید در سطوح مختلف انجام شود -5- 10-5
کمبود اکسیژن  موردتجهیزات پایش گاز براي استفاده کارکنان صرفاً براي فراهم کردن یک هشدار در  -6- 10-5

   .طراحی شده است
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  مجوز کار  سیستماستفاده از  -10-6
و در  و استفاده شودشدن به داخل یک فضا از قبل برنامه ریزي سیستم مجوز کار باید براي وارد  -1- 10-6

 اًو فضا فور رخ دهد کار باید متوقف شودکار  انجامصورتیکه مشکالت پیش بینی نشده یا خطرات در مدت زمان 
مجوز فعالیت باید . تخلیه شود سیستم مجوز فعالیت باید دراین وضعیت لغو شود و موقعیت مجددا ارزیابی شود

  . ر مناسب بعد از ارزیابی مجدد اصالح شودبطو

منقضی شده است ترك کند و از ورود مجدد تا زمانیکه آن  هر شخصی باید فضایی که مجوز فعالیت -2- 10-6
   .جلوگیري شود شودنبراي وارد شدن ایمن اعالم 

  
  به فضاي محدود  قبل از وارد شدنها  و برنامهها  روش -10-7
  . اخل فضاي سربسته باید به اندازه کافی انجام شودنورپردازي در د -1- 10-7

یک منبع روشنایی باید براي داخل فضا در نظر گرفته شود مگر اینکه کاپیتان و یا افسر مسئول این  -2- 10-7
  . مشکل را رفع کرده باشند و فضا براي وارد شدن ایمن باشد

تجهیزات . ضروري در دسترس باشدهاي  لیاتتیم نجات و تجهیزات الزم نجات باید براي انجام عم -3- 10-7
  . مربوط به هوش آوري باید فوراً براي استفاده در ورودي فضا در دسترس باشد

    .اعضاي تیم نجات و یا اشخاص مسئول کار باید اجازه وارد شدن داده شود،  فقط به اشخاص باتجربه -4- 10-7

اشخاصی که ملزم به انجام کار هستند و همچنین  شوند باید به می تعداد اشخاصی که وارد فضا -5- 10-7
  .باشند، محدود شود می اشخاصی که در موقع رخ دادن حوادث مسئول نجات

وارد شدن به داخل فضا آموزش دیده باشد و عملیات واکنشی مناسب هاي  روش فرد براي حداقل یک -6- 10-7
ندن در ورودي فضا آموزش و توضیحات الزم داده باید براي وارد شدن و ما. شود انجامدر مواقع ضرورت و خطر 

از قبل افسرمسئول توصیه و ترتیباتی براي شخص دیگري به عنوان .سرپرست گروه نباید وارد فضا شود . شود
  . همراه باید در نظر بگیرد

تماس تواند  می سیستم برقراري ارتباطات باید براي اطمینان از اینکه شخص وارد شده به داخل فضا -7- 10-7
  .خود را با شخص در ورودي فضا حفظ کند از قبل آزمایش شود

  
در ورودي فضا ارتباط برقرار  سیستم ارتباطات باید بین افسر بر روي عرشه و اشخاص مستقر شده -8- 10-7
  . کند
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در زمانیکه حرکت در .  باید بررسی شود که تجهیزات تنفسی قبل از وارد شدن در دسترس باشد -9- 10-7
فضا محدود و یا بیرون آوردن مجروحان مشکل است باید استفاده از تجهیزات تنفسی، طناب نجات یا داخل 

  . قرار بگیرد استفادهکمربندهاي توسط شخص متخصص مورد 
  
  در مدت زمان وارد شدن به داخل فضا ها  و برنامهها  روش -10-8
در صورتیکه سیستم تهویه نقص .  ه شودفضا باید در حالیکه اشغال شده است بطور پیوسته تهوی -1- 10-8

   .داشته باشد همه اشخاص باید فوراٌ فضا را ترك کنند

آزمایش شود و هر گونه وخامت در اي  در زمانیکه فضا اشغال شده است فشار هوا باید بطور دوره -2- 10-8
  . شرایط شناسایی شود و همه اشخاص در صورت بروز مشکل این فضا را فوراٌ ترك کنند

در صورتیکه مشکالت غیرمترقبه یا خطر جدي رخ دهد کار باید متوقف شود و همه اشخاص باید فضا  -3- 10-8
  . را ترك کنند شرایط در این زمان باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد

گذاشته است باید ها  آن در صورتیکه هر یک از کارگران در فضا احساس کنند فضا اثر نامطلوبی بر -4- 10-8
  . امهایی را بطور منظم براي اشخاصی که در ورودي فضا مستقر هستند بفرستند و فوراٌ فضا را ترك کنندپی

  . کمربندهاي نجات جهت کمک کردن به نجات فرد در موقع رخ دادن حوادث باید پوشیده شود -5- 10-8

نجات بتوانند فوراٌ زنگ خطر عمومی باید در مواقع ضروري و رخ دادن حوادث روشن شود تا تیم  -6- 10-8
  . عملیات پشتیبانی را انجام دهند

  
  فضاي غیر ایمن به تجهیزات بیشتر براي وارد شدن  -10-9
باشد باید  می شود و یا غیر ایمن براي وارد شدن می در فضایی که فشار هوا مشکوك تشخیص داده -1- 10-9

که آزمایش و بررسی در مورد مسائل ایمنی و در صورتی.  منطقی براي خارج کردن گاز انجام شودهاي  همه تالش
با این . بهداشت کارکنان بر روي کشتی وجود داشته باشد وارد شدن به داخل این فضاها ممکن است انجام شود

  . حال تعداد اشخاص وارد شده به داخل فضا باید محدود شود

و یا در جاییکه این کار  د ضروريدو ذخیره هوا باید براي تنفس در دسترس باشد به استثناي موار -2- 10-9
در صورتیکه تغییر کلی محتواي ذخیره . غیر عملی باشد زیرا حرکت در فضا بطور جدي غیر ممکن خواهد شد

  . شده مشخص و اثبات شود و در صورت بروز خطر شخص باید فوراً فضا را ترك کند
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مدت زمان کارکردن در فضا بوسیله هشدارها باید براي حفاظت مستمر از منبع بیرونی هوا در  -3- 10-9
منبع ذخیره هوا در هنگام کار کردن در موتورخانه  در موردپوشیدن تجهیزات تنفسی و همچنین توجهات ویژه 

  . در نظر گرفته شود

طناب نجات باید استفاده شود و در . کمربند نجات در هنگام ورود به داخل فضا باید پوشیده شود -4- 10-9
ورودي فضا قرار گرفته است توجهات الزم در نظر گرفته شده باشد و این شخص در مورد  مورد شخصی که در

براي  درصورتیکه تجهیزات باالبر. کمک رسانی به سایر اشخاص از فضاي خطرناك آموزش الزم را دیده باشد
  . در مواقع ضروري باید تضمین شده باشدآن  عملیات نجات الزم باشد در دسترس بودن

  . ابزار نورپردازي قابل حمل و دیگر تجهیزات الکتریکی باید از هر نوع براي استفاده در فضا فراهم شود -5- 10-9

گازها و ،  مواد مایع،  باید در جاییکه خطر به دلیل وجود مواد شیمیایی فرديتجهیزات حفاظت  -6- 10-9
  .پوشیده شوند،  بخارات وجود دارد

 .شودبراي افزایش شانس نجات شخص بی هوش در فضاي خطرناك تهیه تنظیم شده باید هاي  برنامه -7- 10-9
لزوم تخصیص کارکنان . تهیه شودآن  برنامه باید به طور اختصاصی براي یک کشتی و تجهیزات و نیروي انسانی
  . براي کمک کردن و یا پشتیبانی در این فضا باید در این برنامه توصیف شود

شخص شود کارگران تحت تاثیر فشار جو قرار گرفته اند شخصی که در در صورتیکه در این فضا م -8- 10-9
شخص . ورودي فضا قرار گرفته است با استفاده از سیستم ارتباطی مناسب باید زنگ خطر را به صدا درآورد

بیشتر از راه برسد تالش هاي  مستقر شده در ورودي فضا باید براي وارد شدن به داخل فضا قبل از اینکه کمک
تالش براي نجات ممکن است بدون پوشیدن .  و شخص مسئول در این وضعیت باید گوش به زنگ باشدکند 

  . کمربند نجات و طناب نجات انجام شود،  تجهیزات تنفسی

در صورتیکه فشار هوا به حد غیر مجاز استفاده برسد و شخص در وضعیت مناسبی نباشد باید فوراٌ  -9- 10-9
  . وا در فشار مناسب و صحیح نگهداري شودشرایط بررسی شود و ذخیره ه

شخصی که از نظر جسمانی در وضعیت مناسبی نباشد باید در صورت امکان سریعاً به بیرون فضا  -10- 10-9
اولیه ضروري در رابطه با درمان باید هاي  کمک. به سختی مجروح شده باشد یشخص مخصوصاً وقتیمنتقل شود 

ان مثال تجدید ذخیره هواي مجروحان در اولین فرصت ممکن باید در به عنو( .دراولین فرصت اعمال شود
  ). اولویت قرار گیرد
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  تجهیزات تنفسی و تجهیزات به هوش آوري  - 10-10
افسر مسئول باید به هر یک از اعضاي خدمه در مورد استفاده از تجهیزات و وسایل تنفسی آموزش  -10-10-1

  . الزم در نظر بگیرد

مورد بررسی قرار دهد و  پوشش افراد شود باید می سئول و شخصی که به فضاي مربوطه واردافسر م -10-10-2
  : بطور ویژه موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد

 a- اینکه هوا به اندازه کافی تمیز و در فشار مناسب باشد .  
 b- درهنگام پایین آمدن فشار هوا زنگ خطر به طور مناسب و صحیح کار کند .  

c – که هوا با فشار وارد ماسک شود و از ورود اي  ماسک بطور صحیح بر روي صورت قرار گرفته باشد به گونه
باید توجه داشته باشید که عینک از تبادل هوا بین صورت شخص و ماسک . کند می بخارات سمی جلوگیري

   .جلوگیري خواهد کرد
d- داشته باشد که درصورت عدم وجود ذخیره هواي کند در نظر  می شخصی که از تجهیزات تنفسی استفاده

و توجه داشته باشد که تجهیزات و . کافی ممکن است با دیگر اشخاص در استفاده از اکسیژن موجود سهیم شود
   .وسایل باید فقط در مواقع خیلی ضروري استفاده شود

e- اي مربوط به خود را براي در زمان کار در فضا شخص استفاده کننده از تجهیزات تنفسی باید ذخیره هو
  . استفاده در مواردي که نقص در محتواي ذخیره از فضاي بیرون وجود دارد نگهداري کند

  : در زمان حضور در فضاي خطرناك -10-10-3
a- هیچکس نباید وسایل تنفسی مربوط به خود را از خود دور کند.  
b - فظ حیات شخص الزم و ضروري باشدتجهیزات تنفسی نباید از شخص جدا شود مگر اینکه براي ح .  
  

تجهیزات به هوش آوري باید در جاییکه الزم است که شخص وارد یک فضاي خطرناك شود فراهم  -10-10-4
شود و در صورتیکه وارد شدن به داخل فضاي خطرناك در هنگام عملیات کشتی در دریا انجام شود باید از قبل 

  . هم نبودن تجهیزات مناسب وارد شدن به داخل فضا باید متوقف شوددر صورت فرا. تجهیزات مناسب فراهم شود
  
  الزم هاي  نگهداري از تجهیزات و آموزش -10-11
را انجام دهد و براي انجام دقیق عملیات همه تجهیزات ها  بازرسیاي  افسر مسئول باید بطور دوره -10-11-1

به هوش آوري و سایر تجهیزات براي استفاده و یا در طناب نجات، تجهیزات ،  کمربندهاي نجات،  مربوط به تنفس
ارتباط با وارد شدن به داخل فضاهاي خطرناك را فراهم کند و در مدت زمان رخ دادن سوانح گزارشات باید در 

همه اقالم مربوط به تجهیزات تنفسی باید براي انجام . حفظ و نگهداري شودها  و بررسیها  هرکدام از بازرسی
    .ب قبل و بعد از استفاده بررسی شودعملیات مناس
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فضاهاي خطرناك باید با توجه به دستورات کاري  يتجهیزات براي آزمایش و بررسی فشار هوا -10-11-2
دستورات پیشنهاد شده باید به همراه تجهیزات . مناسب نگهداري و بطور منظم سرویس دهی و تنظیم شود

  . حفظ و نگهداري شود
  

اطالعات براي وارد .  الزم را فراهم کرده باشدهاي  باید براي دریانوردان آموزش و تعلیم مالک کشتی -10-11-3
  : شدن به داخل فضاهاي خطرناك شامل موارد زیر است

a- مناسب براي هدایت گروه در وضعیت خطرناك موجود و تهویه مناسب فضاهاي  شناسایی شرایط و فعالیت  
b- ن به داخل فضاهاي خطرناك و هشدارهاي در نظر گرفته شده شناسایی خطرات مربوط به وارد شد  
c -  استفاده و مراقبت مناسب و صحیح از تجهیزات و پوشش الزم براي داخل شدن به فضاهاي خطرناك  
d- تعلیمات و آموزش در رابطه با نجات افراد از فضاهاي خطرناك    

  جابجایی بار ایمنی هاي  العمل دستور -11
   

براي اي  بلند کردن و جابجایی بار ممکن است یک عملیات ساده بنظر برسد اما خطرات بالقوه موضوع -1- 11-1
که بدلیل بلند ها  کنند در پی دارد از جمله آسیب به پشت و دیگر جراحت می اشخاصی که بر روي کشتی کار

  .دهد می نامناسب رخهاي  روش کردن با

هاي  ردن بار را بصورت دستی انجام دهد باید از قبل آموزشهر شخصی که الزم باشد عملیات بلند ک -2- 11-1
  . الزم را دیده باشد

اندازه و شکل بار ،  قبل از بلند کردن و حمل بار دریانوردان باید بازرسی اولیه در مورد رعایت وزن -3- 11-1
سطوح ،  چوبهاي  تراشه از جمله میخ و یاها  برآمدگی،  تیزهاي  دقت الزم باید در مورد لبه. انجام داده باشند

  . روغنی و یا هرگونه ویژگی و مشخصاتی که ممکن است موجب حادثه شود در نظر گرفته شود

   .باشد می اندازه و شکل بار یک نشانه غیر قابل اطمیان از وزن بار -4- 11-1

  . وانع باشدشود نباید لغزنمده باشد و باید عاري از م می بار حرکت دادهآن  که درهایی  مکان -5- 11-1

اطمینان از اینکه در صورت امکان بلند کردن بار بصورت عمودي انجام شود و وضعیت ثبات و تعادل  -6- 11-1
  . با توجه به نوع بار در نظر گرفته شود

  .کنند باید پایین تر از سطح زانو براي بلند کردن بار خم شوند  می دریانوردانی که بار را بلند -7- 11-1

  . باید بطور محکم بوسیله دست نگه داشته شودبار  -8- 11-1
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در هنگام حمل بار، بار باید بطور محکم به بدن بسته شود و در حالتی که پا صاف است از زمین  -9- 11-1
  . برداشته شود

 
  . کفش و یا چکمه ایمنی باید پوشیده شوددر هنگام بلند کردن بار  -10- 11-1

حرکت کشتی در زمانیکه بار بر روي ،  کاري از جمله آب و هواهاي  دریانوردان باید شرایط محیط - 16- 11-1
  .باشد را مد نظر داشته باشید می شتی در دریا در حال حرکتشود و بویژه در زمانیکه ک می کشتی حمل

کنند  می زیادي از افراد بار را حمل ویژه براي انجام عملیات در زمانیکه دو و یا تعدادهاي  مراقبت -17 -11-1 
  . باید در نظر گرفته شود

  
  تجهیزات موجود در کشتیابزار و ایمنی هاي  العمل دستور -12
  

براي کار مناسب باشند و در ،  ابزار و دیگر تجهیزات،  کاربر باید اطمینان حاصل کند که همه ماشین آالت - 12-1
  . شرایطی باشند که کاربري الزم براي انجام کار را داشته باشد

،  چشمهاي  به عنوان مثال محافظت کننده( ت حفاظت فردي باید در زمان انجام کار پوشیده شودتجهیزا - 12-2
شنوایی و پوشاننده مو براي موهاي بلند باید در زمان مناسب در حین انجام کار هاي  صورت و محافظت کننده

  . پوشیده شود
  

  ابزارهاي دستی  -12-2
ي و فقط براي اهدافی که براي هر وسیله یا ابزار طراحی شده است ابزارها باید با دقت کافی نگهدار -1- 12-2

  . استفاده شود

  . ابزارهاي غیر ایمن و آسیب دیده نباید استفاده شود -2- 12-2

استفاده نمی شود باید بوسیله متصدي مربوطه در یک جعبه و در شرایط ایمن در آن  که ازهایی  ابزار -3- 12-2
  . که کشتی در دریا در حال حرکت است نگهداري شود برابر حرکت کشتی در هنگامی

همه ابزارها باید بطور مناسب در کنار هم و با چیدمان مناسب در مکان مخصوص بر روي کشتی قرار  -4- 12-2
  . قفل دار قرار داده شودهاي  گیرد و در پایان وقت کاري در قفسه
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گیرد ابزارهاي مورد استفاده باید ایمن  می دستی انجامهاي  در زمانیکه کار در ارتفاع با استفاده از ابزار -5- 12-2
  . باید در نظر گرفته شودها  آن مناسب براي جلوگیري از سقوطهاي  روش باشند و

  
   بادي و الکتریکی قابل حمل،  هیدرولیکهاي  ابزار -12-3
نگهداري نشوند و یا عمل  بدرستی و بطور صحیحها  آن کند درصورتیکه می ابزارهایی که با برق کار -1- 12-3

  .باشند می نکنند خطرناك

. کنند در نظر گرفته شود می ویژه باید در زمانیکه دریانوردان در شرایط جوي مرطوب کارهاي  مراقبت -2- 12-3
  . یابد می خطر شوك الکتریکی در شرایط جوي مرطوب و باال بودن رطوبت هوا افزایش

از فلز ساخته شده اند اتصاالت الکتریکی باالیی در ساختار کشتی وجود که بمقدار زیادي هایی  کشتی -3- 12-3
  . ویژه براي استفاده از ابزارهاي الکتریکی باید در نظر گرفته شودهاي  دارد و مراقبت

ابزارهاي الکتریکی طراحی شده . همه ابزارهاي الکتریکی دستی مورد استفاده باید عایق بندي شوند -4- 12-3
  . سب به زمین ارت شودباید بطور منا

ابزارهاي الکتریکی باید قبل از استفاده بازرسی شود و دقت کافی در خصوص هدایت جریان از منبع  - 3-5 -12
  . فرسوده هرگز نباید استفاده شوندهاي  سیم،  ابزارهاي الکتریکی آسیب دیده. تغذیه در نظر گرفته شود

ها  آن یکی و بادي باید تمیز نگه داشته شود و از آسیب بههیدرولهاي  تجهیزات الکتریکی و شیلنگ -7- 12-3
  . جلوگیري شود

باید در جاي مناسب نگه داشته شود و در زمانیکه ابزار به منبع تغذیه متصل ها  ابزارها از جمله دریل -8- 12-3
  . شده است نباید جابجا شود

  . از منبع اصلی جدا شوداستفاده نمی شود آن  ابزارهاي برقی باید در زمانیکه از -9- 12-3
  

  داربست و تاسیسات ثابت  -12-4
هشدار دهنده باید در باالي کارگاه نصب شود و هشدارهاي الزم براي استفاده کنندگان از هاي  عالمت -1- 12-4

 داده شود و هرگونه هشدارهاي الزم و ضروري براي استفاده از تجهیزات و ماشین آالت موجود ازها  داربست
  . حفاظتی داده شودهاي  یدن عینکجمله پوش

دیده ها  الزم براي استفاده از ماشینهاي  هیچ شخصی نباید با تجهیزات کار کند مگر اینکه آموزش -2- 12-4
  . باشد و براي انجام این کار مجاز باشد
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آن  ردنمتصدي ماشین باید مهارت الزم براي استفاده از ماشین داشته باشد و آشنا با نحوه کنترل ک-3- 12-4
  . باشد

به عنوان . آالت باید بر اساس استانداردها و قوانین نگهداري شود حساس ماشینهاي  قسمت همه -4- 12-4
محورهاي ،  داراي حرکات رفت و برگشتیهاي  حساس از جمله بخشهاي  مثال حفاظت و نگهداري از بخش

  ماشین هاي  دنده و تسمه،  گردان

حفاظ ایمنی ماشین . ماشین آالت و سایر تجهیزات باید بررسی شوند،  ادهدر هر زمان قبل از استف -5- 12-4
  . آالت و سایر تجهیزات باید قبل از روشن کردن مورد بررسی قرار گیرد

و روشن کردن کلید تجهیزات و ماشین آالت بر عهده اپراتور است باید در موقعیت مناسب  خاموش -6- 12-4
  .قرار داشته باشد 

  . مناسب باید در زمان کار کردن با ماشین پوشیده شوداي ه پوشش -7- 12-4

در صورتیکه یک ماشین معیوب باشد باید از بقیه جدا و برچسب زده شود و تازمانیکه بوسیله شخص  -8- 12-4
   .باشد می ممنوعآن  استفاده ازماهر و داراي صالحیت تعمیر شود 

ها  براده،  فلزيهاي  و باقی مانده تجهیزات از جمله پیچ منطقه کار باید تمیز و مرتب نگه داشته شود -9- 12-4
   .جمع آوري شوددر اطراف ماشین آالت و سایر تجهیزات 

نباید حتی براي چند دقیقه بدون متصدي ) در زمانیکه روشن است( یک ماشین در حال استفاده -10- 12-4
  . خاموش کرد راآن  باید رها شود و در زمانیکه از ماشین آالت استفاده نمی شود

باید خاموش شود و متصدي  دستگاههاي  روشن شود کلیدها  قبل از اینکه دریل و یا ماشین تراش -11- 12-4
  . باید اطمینان حاصل کند که اشخاص متفرقه در اطراف ماشین حضور نداشته باشند

بوسیله متصدي ماشین و تجهیزات و وسایل الزم براي دریل و یا آسیاب کردن باید در تمامی زمانها -12- 12-4
  . تجهیزات در شرایط مناسب نگهداري شود

  . باید تامین شودها  روشنایی کافی در اطراف همه ماشین-13- 12-4

  ساینده هاي  چرخ -12-5
نصب و ،  کارخانه سازنده انتخابهاي  العمل دستور ساینده باید در راستا و هماهنگ باهاي  چرخ -1- 12-5

  . استفاده شود

  . باید از نزدیک براي هر گونه نقص و یا تمیز بودن خارهاي چرخ بازرسی شده باشد ساینده چرخ -2- 12-5
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  . محکم شده باشد که چرخ را به صورت محکم نگه دارداي  باید بگونهها  مهره و یا پیچ -3- 12-5

 ترلکنبیش یک دستگاه است هیچ انتخابی در کردن  کنترلدر موقعیتی که متصدي موظف به  -4- 12-5
   .بصورت همزمان کنترل شوندباید تجهیزات نباید صورت گیرد و همه دستگاه و تجهیزات 

و جلوگیري از ترکیدن  سایندههاي  یک محافظ قوي باید براي نگه داشتن موقعیت هر یک از چرخ -5- 12-5
  . با کاربر در نظر گرفته شودآن  و برخوردها  چرخ

شوند پوشش  می ساینده روشنهاي  ر حال انجام است و یا چرخهنگامی که عملیات خرد کردن د -6- 12-5
که در تماس با چرخ است نصب شود و کاربران باید پوشش مناسب هایی  باید در مقابل بخشاي  مناسب صفحه

 توجه داشته باشید که استفاده از هر دو نوع حفاظت الزم و ضروري. حفاظتی براي مراقبت از چشم بپوشند
  . باشد می

  الکلیهاي  چراغ -12-6
در صورتیکه چراغ الکلی .الکلی باید در نظر گرفته شودهاي  الزم براي پر کردن چراغهاي  مراقبت -1- 12-6

  . استفاده شده باشد باید بطور کامل قبل از پر کردن مجدد خنک شود

  هواي فشرده  -12-7
هواي هاي  سوارخ شدن کپسول.  کندهواي فشرده نباید هرگز بطور مستقیم به بدن کارگران برخورد  -1- 12-7

  . تواند نتایج خطرناکی در پی داشته باشد می فشرده و برخورد هوا بطور مستقیم به بدن کارکنان

  . هواي فشرده نباید براي تمیز کردن منطقه کار استفاده شود -2- 12-7

بادي فشار قوي در نظر ویژه در خصوص خطرات استفاده از تجهیزات هاي  دریانوردان باید مراقبت -3- 12-7
  . و خطرناکی در پی داشته باشد تواند نتایج کشنده می داشته باشند و استفاده نامناسب از این تجهیزات

  سیلندرهاي گاز  -12-8
انجام  IMDGبرچسب زنی، انبار و محل نگهداري سیلندرهاي فشرده گاز بر اساس دستور العمل  -1- 12-8

  . شود

  .آزمایش و نگهداري از انبار سیلندرها استفاده شود،  براي تایید بازرسیموجود  از استانداردهاي -2- 12-8

  . سیلندرها اغلب باید با مراقبت ویژه حمل شوند خواه سیلندرها پر و یا خالی باشند -3- 12-8

از اکسیژن و سیلندرهاي سوخت گ.  باید بطور مناسب محافظت و بطور قائم نگه داشته شوندها  سیلندر -4- 12-8
نگهداري سیلندرها بطور مناسب تهویه شود بطوریکه  از جمله استیلن باید بطور مجاز نگه داشته شوند و محفظه
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در فضا نباید اتصاالت برقی و یا دیگر منابع قابل احتراق وجود . دما در پایین ترین درجه ممکن قرار داشته باشد
  . یات باید در ورودي و در داخل فضا نصب شده باشددر مورد ممنوعیت استعمال دخانها  داشته باشد و عالمت

شود محکم  می باید در زمانیکه سیلندرها استفاده نمی شود و یا جابجاها  حفاظتی کپسولهاي  دریچه -5- 12-8
   .نگه داشته شودباید در زمانیکه سیلندرها خالی است بسته ها  دریچه. شود

کنترل . االت باید به دور از روغن ،گریس و رنگ نگه داشته شوداتصآن  سیلندرها و بهمراههاي  دریچه -6- 12-8
  . لوله کشی باید عالمت گذاري شودهاي  محل. دریچه سیلندرها نباید بوسیله دست روغنی انجام شود

  جوشکاري و برشکاري و دیگر کارهاي گرم ایمنی هاي  العمل دستور -13

  مقررات عمومی  - 13-1
با شعله و دیگر کارهاي گرم در زمانیکه جوشکاري در بیرون از محوطه کارگاه جوشکاري و برشکاري  -1- 13-1

توصیف شده بر اساس مستندات سیستم مدیریت هاي  العمل دستور باید براساس مجوز انجام کار و انجام شود
  .ایمنی کشتی انجام شود

  
تجهیزات داشته باشند و قبل از متصدیان تجهیزات باید صالحیت و آشنایی کافی با نحوه استفاده از  -2- 13-1

  . استفاده بطور کامل بازرسی شده باشد
  

دقیق را در نظر بگیرند در صورتیکه الزم باشد هشدارهاي هاي  العمل دستور متصدي تجهیزات باید -3- 13-1
  .مخصوص اتخاذ شود

  
هاي  مراقبت. دشو می بخارات مضر ممکن است تولید شود و اکسیژن در مدت زمان عملیات تخلیه -4- 13-1

در  ( الزم براي فضاي سرپوشیدههاي  روش .ویژه باید در مدت زمان عملیات در فضاي بسته در نظر گرفته شود
سیلندرهاي گاز . در جاییکه الزم است باید براي اطمینان از ایمنی بودن عملیات استفاده شود) ببینید 10فصل 

  . فشرده نباید براي فضاهاي سربسته استفاده شود
  

   فرديتجهیزات حفاظت  -13-2
محوله فراهم هاي  تجهیزات حفاظت فردي براي متصدي و دیگر اشخاص مسئول جهت انجام فعالیت -1- 13-2

  . شود
  : متصدي باید بطور معمول موارد عنوان شده در زیر را بپوشد

a -  جوشکاري و محافظ چشمی مناسب مخصوص کاله 
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b - کاري چرمی مخصوص انجام کار جوشهاي  دستکش 
c -  پیش بندهاي چرمی مخصوص در زمان انجام کار جوشکاري 
d - ایمنیهاي  هرگونه تجهیزات و پوشش شخصی به عنوان مثال چکمه     
 

  انفجار و حفظ محیط زیست ،  هشدارهاي الزم در خصوص آتش سوزي -13-3
ت، مایعات و یا گازهاي قابل قبل از هر گونه شروع عملیات باید براي اطمینان از قرار نگرفتن جامدا -1- 13-3

مشتعل شود بازرسی و آزمایشات الزم ها  اشتعال در مجاورت منطقه کاري که ممکن است بوسیله گرما و جرقه
باید ها  این ارزیابی. دیگر کارهاي انجام شده بر روي کشتی باید تکمیل شود موردارزیابی کاري در . انجام شود

  . شودبوسیله افسر مسئول به عهده گرفته 
  

دهند باید از موادي مثل روغن  می جوشکاري و یا برشکاري را انجامهاي  همه دریانوردانی که فعالیت -2- 13-3
  . گریس و یا هر گونه مواد قابل اشتعال و احتراق پذیر به دور باشند

  
ي در آنجا ناشی از جوشکارهاي  در اطراف محل کارکه ممکن است جرقه) سوراخ ها( همه فضاهاي باز -3- 13-3

ویژه باید هاي  امکان پذیر نیست مراقبتها  کردن سوراخ مسدوددر مکانی که . مناسب بسته شود بطور بیفتد باید
 .براي اطمینان از عدم وجود مواد قابل اشتعال در طبقات زیرین که ممکن است مشتعل شود در نظر گرفته شود

لوگیري از عبور اشخاص در زمانیکه کار جوشکاري در انجام کار جوشکاري و برشکاري باید براي جهاي  مکان
  . حال انجام شدن است مسدود شود

  
) و خطوط لوله ها  شامل انبار پمپ( انبار کاال و یا دیگر فضاها،  سوختهاي  تانک،  در خصوص مخازن -4- 13-3

یه الزم براي خروج که حاوي مواد قابل اشتعال هستند باید بوسیله اشخاص ماهر بررسی و بازرسی شود و تهو
  . گازهاي قابل اشتعال قبل از انجام هر گونه عملیات انجام شود

  
باید بطور مناسب نظارت شود و شخصی بعنوان دیده بان در منطقه عملیاتی و همه ها  عملیات همه -5- 13-3

  .را مورد بررسی قرار دهدمناطق مجاور 
  

  . م کار در دسترس باشنداطفاء حریق باید در هنگام انجاهاي  کپسول -6- 13-3
  

  تجهیزات جوشکاري الکتریکی  -13-4
منبع تغذیه باید به جریان مستقیم متصل شود براي اینکه کمترین خطر شوك الکتریکی وجود داشته  -1- 13-4

  . باشد
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 در طی عملیات جوشکاري سیستم رفت و برگشت شامل دو سیم هادي است که باید استفاده -2- 13-4
رفت و برگشت باید هاي  کابل. شود می برگشت باید بطور جداگانه به ساختار کشتی ارتکابل ،  شود می

  . کوتاهترین طول ممکن و سطح مقطع مناسب براي جلوگیري از کاهش ولتاژ داشته باشند
  

  . باید بطور کامل عایق شوندها  باید قبل از استفاده بازرسی شده باشند و اتصال دهندهها  کابل -3- 13-4
  

  .ابزارهاي مناسب باید براي قطع سریع جریان از الکترود فراهم شود  -4- 13-4
  

  هشدارهاي الزم در مدت زمان جوشکاري با قوس الکتریکی  -13-5
. پوشیده شود 13.2عنوان شده در بخش  فرديکفش ایمنی مناسب باید بعالوه تجهیزات حفاظت  -1- 13-5

  . لباس باید در جاي خشک نگهداري شود
  

درصورتیکه متصدي در تماس نزدیک با تجهیزات الکتریکی ساختار کشتی باشد باید عایق خشک به  -2- 13-5
  . کندعنوان مثال زیر پایی و یا تخته براي رعایت نکات ایمنی استفاده 

  
در صورت امکان جوشکاري نباید در شرایط آب و هواي گرم و مرطوب انجام شود زیرا باعث عرق  - 3 - 13-5

درصوتیکه اجتناب از چنین شرایطی امکان پذیر نباشد هشدارهاي . شود می و مرطوب شدن پوششکردن 
  . مرطوب باید در نظر گرفته شودهاي  مناسب از جمله تعویض لباس

  
  . تحت هیچ شرایط و بهیچ وجه نباید کار جوشکاري در هواي مرطوب انجام شود -4- 13-5
  

فعلی قبل از استفاده کردن از یک الکترود و قبل از نصب یک الکترود سرپیچ الکترود باید از ذخیره  -5- 13-5
  . الکترودي از استحکام مناسب برخوردار نیستهاي  از عایق پوشش برخیاین کار الزم است زیرا . جدید جدا شود

  
  برشکاري با شعله و لحیم کاري  -13-6
مشعل اکسیژن داشته باشند و شعله گیرها در  تنظیم کننده فشار در نزدیکهاي  تجهیزات باید دریچه -1- 13-6

  . نصب شده باشدها  اطراف تنظیم کننده
  

  . استفاده شود) اتمسفر 1( استیلن ممکن است تحت فشار باال منفجر شود و نباید در فشار خیلی زیاد-2- 13-6
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هاي  یچهدرون سوز قبل از تکمیل عمل تراکم رخ دهد درهاي  درصورتیکه احتراق در موتور -3- 13-6
مناسب براي خنک سازي هاي  روش کارکنان باید در خصوص. سیلندرهاي اکسیژن و استیلن باید فورا بسته شود

آموزش الزم را دیده   شوند می و همچنین در خصوص بیرون انداختن سیلندرها در دریا در زمانیکه خیلی داغ
تواند باعث اشتعال و  می باشد و می لی خطرناكوارد شدن ضربه به سیلندرهایی که خیلی داغ شده اند خی. باشند

  . بعدي شودهاي  آتش سوزي
  

لحیم کاري استفاده هاي  پالستیکی طراحی شده بطور ویژه باید براي شعله برش و عملیاتهاي  لوله -4- 13-6
ت دیگر آسیب دیده اسهاي  روش رخ داده است و یا از طریق) برگشت شعله( فالش بکآن  شیلنگی که در. شود

  . باید تعویض شود
  

  روشن شود هاي  باید به وسیله ابزارهاي ایمن از جمله بوسیله فدكها  نیچه -5- 13-6
  

نگه در فشار پایین گاز ) تنظیم کننده( باید با استفاده از رگوالتور) بوري ها( ها قبل از تعویض نیچه -6- 13-6
  . داشته شود

  
  کشتی  بر رويرنگ آمیزي ایمنی هاي  العمل دستور -14

  مقررات عمومی  -14-1
اطالعات کارخانه سازنده رنگ یا برگه . رنگ ممکن است حاوي مواد سمی یا مواد محرك باشد -1- 14-1

پاك کننده و هاي  همچنین اطالعات باید بر روي حالل.  در دسترس باشدبراي استفاده اطالعات ایمنی مواد باید 
  .تینر فراهم شود

  
شود و این فرایندها ممکن است باعث رها شدن  می بخار شدن حاللهاي رنگ خشک رنگها به وسیله -1- 14-2

شود تهویه  می همه فضاهاي داخلی و خارجی باید در حالیکه رنگ آمیزي. بخارات سمی و یا قابل اشتعال شود
  .  شود

  
تا زمانیکه رنگ از فندك نباید در این فضا . باشد می ممنوعدر مدت زمان رنگ آمیزي سیگار کشیدن  -3- 14-1

  . بطور کامل خشک شده باشد استفاده شود
  

شیمیایی خورنده هستند و احتیاطهاي الزم باید براي حفاظت از چشم و  هايرنگهاي  پاك کننده -4- 14-1
  . پوست در نظر گرفته شود
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وانین در ق. که رنگ و تجهیزات رنگ آمیزي ذخیره شده است باید بطور مناسب تهویه شودهایی  مکان -5- 14-1
   .رعایت شودمورد وارد شدن به داخل فضاها را در زمانیکه سیستم تهویه غیر فعال است 

  
  رنگ آمیزي با استفاده از اسپري  -14-2
  . متصدي باید از نزدیک بر اساس دستورات کارخانه سازنده در مورد تجهیزات اسپري عمل کند -1- 14-2
  

عملیات رنگ آمیزي با استفاده از اسپري پخش شود و کارکنان غبار رنگ ممکن است در مدت زمان  -2- 14-2
مناسب مخصوص هاي  دستکش و محافظت کننده،  مناسب از جمله لباس مناسب فرديباید تجهیزات حفاظت 

  .چشم بپوشند
  

  . شود استفادهروي و سرب و یا ترکیبات سمی نباید در فضاي سر بسته ،  حاوي قلعهاي  رنگ -3- 14-2
  

تواند به  می این عملیات خطرناك است و رنگ. کند می جهیزات اسپري رنگ را با فشار باال اسپريت -4- 14-2
ویژه باید در خصوص استفاده از تجهیزات هاي  مراقبت. داخل پوست نفوذ کند و یا باعث آسیبهایی به چشم شود

  . در نظر گرفته شود
  

مطابق با دستورات  براي اسپري رنگ مناسبي ها روش متصدي تجهیزات اسپري رنگ باید در مورد -5- 14-2
  . و از بسته نبودن نازل اطمینان حاصل کنندکارخانه سازنده آموزش الزم را دیده باشند

  
  ارتفاع بر روي کشتی  در کار دستور العمل ایمنی -15

  مقررات عمومی  - 15-1
فرم خاصی .  در نظر گرفته شود رتفاعبر اساس ماهیت کار در امالحضات باید در مورد مجوز انجام کار  -1- 15-1

  . با توجه به ماهیت خاص عملیات تهیه شود ارتفاعبراي کار در 
  

 ارتفاعدریا در صورت طوفانی شدن قبل از انجام کار در  ی دریتوجهات ویژه در مورد شرایط آب و هوا -2- 15-1
مسیر دریایی در حال حرکت باشد و بطور عموم در صورتیکه کشتی در . در نظر گرفته شودآن  و یا در اطراف

  . باشد می ارتفاع ممنوعانجام کار در این شرایط خطرناك باشد کار در 
  

تواند باعث حادثه شود حرکات غیر منتظره  می جزرو مد قوي در آبهاي ساحلی یا جریانات خارجی -3- 15-1
  . ی داشته باشددر پ کند می کار ارتفاعکشتی ممکن است خطراتی براي دریانوردانی که در 
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رادیویی و رادارهاي هاي  آنتن،  مالحظات ویژه باید براي مشکالت کار در نزدیک دود کش کشتی -4- 15-1
قطع همه افسر مسئول باید قبل از شروع کار آگاه شوند و همه تجهیزات مربوطه باید . اسکنر در نظر گرفته شود

افسر مسئول باید از زمان اتمام کار اطالع داشته . اشدنکات هشدار دهنده باید بطور مناسب نصب شده ب.  شود
  . باشد

  
بیرونی کشتی فرستاده هاي  قسمت یا ارتفاعافرادي که داراي تجربه کافی نیستند نباید براي کار در  -5- 15-1
فرستاده شود و یا  ارتفاعمگر اینکه اعضاي خدمه کشتی که با تجربه هستند همراه افراد براي کار در . دنشو

  . نظارت کافی بر کار این اشخاص در نظر گرفته شود
  

کمربندهاي ایمنی . بپوشند ارتفاعهمه دریانوردان باید تجهیزات مهار کننده مناسب در شرایط کار در  -6- 15-1
و همواره یک شخص به عنوان . و جلیقه نجات و یا دیگر وسایل مناسب براي کار در باالترین نقطه کشتی بپوشند

  . باشد حضور داشتهر روي عرشه کشتی پشتیبان ب
  

ابزارها . کنند نصب شود می کار ارتفاعبراي اشخاصی که در  نکات هشدار دهنده بر روي عرشه کشتی -7- 15-1
  . نباید در جعبه حمل شود و از کمربندهاي مخصوص که جاي مناسب براي قرار دادن ابزار دارد استفاده شود

  
تجهیزات باالبر و زنجیرها براي بارکشی و بلند کردن بار باید بدقت ،  طنابهاهمه تجهیزات از جمله  -8- 15-1

درصورتیکه هر گونه تردیدي در استاندارد و کیفیت و شرایط در هر زمان وجود . قبل از استفاده آزمایش شود
  . داشته باشد نباید از این تجهیزات استفاده کرد

  
امنیت اشخاص در زمان انجام عملیات جوشکاري  تامینمحافظ چشمی جوشکاري براي  باید از -9- 15-1

توانایی ها  آن نقاط مختلف تجهیزات باید براي اطمینان از اینکه. زنجیرها و تجهیزات تخلیه بار استفاده شود
  .حمل بار را دارند بازرسی شود

  
  . هداري شودتیز نگهاي  مخصوص تخلیه و باربري باید به دور از لبهها  طناب وها  زنجیر -10- 15-1
  

  .در مکان فعالیت دریانوردان عملیاتهاي جابجایی کاال نباید انجام شود -11- 15-1
  

  . مورد بررسی قرار دهند ارتفاع رااشخاص ماهر باید بطور مداوم کار کردن دریانوردان در  -12- 15-1
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  سکوها و داربست ها -15-2
الزامات و مقررات عمومی ( As 1576.1-1995هاي باید مطابق با استانداردها  سکوها و داربست -1- 15-2

متر  1حفاظتی به ارتفاع هاي  متر عرض داشته باشد و نرده 45سکوها باید حداقل . باشد) مربوط به داربست ها
  . نصب شده باشدآن  در اطراف

  
  .باید از چوب و از موادي که فاقد نقص هستند ساخته شده باشند هاي  داربست -2- 15-2
  

  . تا آنجایی که ممکن است سکوها باید در برابر حرکت ایمن باشند -3- 15-2
  

 طناب براي بلند کردن سکوهاي چوبی باید به اندازه کافی طویل باشد و این وضعیت به سکوها اجازه -4- 15-2
  . ددهد که در پایین ترین سطح ممکن قرار گیرد بطوریکه دریانوردان قادر باشند سکوها را براحتی مهار کنن می
  

کنند پایین نگه داشتن سکو در پایین ترین سطح  می در زمانیکه که دریانوردان بر روي کشتی کار -5- 15-2
  . باشد و همه حرکات سکو باید بطور دقیق کنترل شود می ممکن ضروري

  
  مخصوص کار در ارتفاع هاي  صندلی -15-3

استفاده و ،  ارتفاع و مطابق با مقررات انتخابمخصوص کار در هاي  باید با استفاده از صندلی ارتفاعکار در 
  . نگهداري شود

  
  ها  طناب -15-4
هاي  طناب کنند تا حد زیادي بستگی به شرایط می ایمنی دریانوردانی که در باالترین نقطه کشتی کار -1- 15-4

  . باید بطور دقیق نگهداري کردها  طناب استفاده شده در طی عملیات دارد از
  

 ارتفاعقفل دار نگهداري شود و براي اهداف مورد نظر در زمان کار در هاي  باید در قفسهها  طناب -2- 15-4
 که ممکن است بههایی  و رنگها  قفل دار از جمله پاك کنندههاي  هیچ چیز دیگري نباید در قفسه. استفاده شود

شرایط گرماي بیش از اندازه قفل دار باید خشک باشند و تحت هاي  قفسه. آسیب برساند نگهداري شودها  طناب
  . قرار نگیرد

  
باید قبل از استفاده و بطور روزانه بازرسی شوند و در زمان استفاده باید بخاطر داشته ها  طناب همه -3- 15-4

باشد اما ممکن است از درون ها  طناب ممکن است نشان دهنده شرایط خوبها  طناب باشید که هر چند سطح
  .فاسد شده باشد
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باید قبل از استفاده براي اطمینان ) کمربند نجات،  مخصوص کار در ارتفاعهاي  طناب (ها  طناب همه -4- 15-4

  .  تحمل وزن قابل پیش بینی شده را داشته باشند، مورد بررسی قرار گیردها  آن از اینکه
  

  ها  قابل حمل و داربستهاي  نردبان -15-5
فلزي قابل هاي  نردبان( As1892.1-1996ستاندارد شماره قابل حمل باید بر اساس اهاي  نردبان -1- 15-5

قابل حمل باید هاي  داربست. ساخته شده باشد) نردبانهاي قابل حمل( As1892.2-1992و یا استاندارد ) حمل
  . ساخته شده باشد) قابل حملهاي  مقررات عمومی داربست( As15791-1995بر اساس استانداردهاي 

  
و نردبان وجود ها  طناب درجاییکه خطر افتادن و کشش بیش از اندازهها  نردبان يکار کردن بر رو -2- 15-5

  . داشته باشد ممنوع است
  

کند باید  می کار ارتفاعکارکنان در زمانیکه شخص در  تجهیزات ایمنی در باالي سر و در اطراف -3- 15-5
  . استفاده شود

  
  .ه براحتی حرکت نکنندباید بطور موثر مهار شوند بطوریکها  نردبان -4- 15-5
  

  : کنند باید می استفادهها  نردبان دریانوردانی که از-5- 15-5
 a- براي باال و پایین رفتن آزاد باشدها  آن باید دو دست . 

b  - محکم براي باال و پایین رفتن استفاده کنندهاي  نردبان از. 
c- شوددر هنگام باال و پایین رفتن ابزار و تجهیزات با دست حمل ن .  
 

 .درجه بصورت افقی مستقر شده باشد 70الی  65بین اي  قابل حمل باید در زاویههاي  نردبان -6- 15-5
  . باید بطور منظم براي رفع عیوب مورد بررسی قرار گیرد قابل حملهاي  نردبان

  
نباید در ها  باننرد فلزي نباید هرگز در جاییکه خطر وجود دارد استفاده شود و یا اینکههاي  نردبان -7- 15-5

  . تماس با منبع الکتریکی باشد
  

جهت تامین امنیت و ثبات اي  متر ارتفاع دارند باید توسط داربست ساز حرفه 3که باالي هایی  داربست -8- 15-5
  . ساختار ساخته شود
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  طنابی هاي  نردبان -15-6
  . شند و بطور دقیق نگهداري شونداستحکام کافی با،  طنابی باید داراي ساختار مناسبهاي  نردبان -1- 15-6
حفاظتی و یا دیگر ابزار هاي  طنابی باید در شرایط مناسب انبار شود ولی نباید هرگز از نردههاي  نردبان -2- 15-6

مهار کننده استفاده کرد مگر اینکه در نرده کشی و یا استفاده از ابزار حمایت کننده بطور ایمن وزن شخص و 
   .نرده در نظر گرفته شود

  
نردبانهاي طنابی باید بطور کامل کشیده شوند و هرگز نباید در زمان استفاده شل باشند زیرا ممکن -3- 15-6

  . است نردبان بطور ناگهانی در زمان استفاده باز شود
  

 .مجهز و تحت نظارت مناسب استفاده شود،  باید آمادهها  نردبان -4- 15-6
  

  ا برق و تجهیزات برقی کار کردن بایمنی هاي  العمل دستور - 16

طراحی شده ساختار تاسیسات الکتریکی باید بررسی شود و المللی  بین بر اساس همه مقررات ملی و -1- 16-1
 . این تاسیسات در شرایط غیر معمول ممکن است در معرض موارد عنوان شده در زیر قرار گیرد

A - ي شدید بادها،  آب دریا،  بخار آب و بخار حاصل از نفت،  رطوبت 
 B- و الکتریکیتغییر شکل و شوك مکانیکی ،  ارتعاشات غیر عادي 
 C-  باال و پایین رفتن غیر عادي دما 
 D- شود می خاص استفادههاي  مکان مواد قابل انفجار در زمانیکه در . 

هاي  ود آموزشصادر شها  آن دریانوردان باید قبل از اینکه مجوز براي کار با تاسیسات الکتریکی براي -2- 16-1
  . الزم را دیده باشند

شوك ،  تاسیسات الکتریکی باید در برابر کوچکترین آتش سوزي و حریق و همچنین انفجارهاي شدید -3- 16-1
  .  نگهداري شوند الکتریکی و آسیب به دریانوردان

در ها  و سیمبرق کشی شده باید بطور موثر عایق بندي شده باشد هاي  مکان همه تجهیزات برقی و -4- 16-1
  . حفاظ مناسب قرار داده شود

همه تجهیزات الکتریکی باید بطور منظم براي اطمینان از اینکه در جاي مناسب استفاده شده است از  -5- 16-1
هر گونه عیب و یا نقص در تجهیزات الکتریکی باید فوراً به شخص مسئول گزارش . قبل مورد بازرسی قرار گیرد

  . هر تعمیر شودشود و بوسیله اشخاص ما
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دقت ویژه براي نگهداري از منبع تغذیه الکتریکی در نظر گرفته شود و سیستم اعالم خطر نگهداري و  -6- 16-1
  . پشتیبانی شود

عالمت گذاري ) استفاده با ولتاژ ایمن ( همه لوازم الکتریکی باید بطور واضح با عالمتهاي هشدار دهنده -7- 16-1
  . شود

  . شود کم شده است باید بوسیله افسر مهندس بررسی و تعمیرآن  ه روشناییکهایی  المپ -8- 16-1

هشدار دهنده باید بطور واضح و مشخص بر روي مدارات و لوازم انتقال دهنده ولتاژهاي هاي  عالمت -9- 16-1
   .برق و دیگر ابزارهاي مشخص نصب شودهاي  همچنین بر روي جعبه مختلف در تاسیسات الکتریکی

  . دریانوردان نباید در طراحی و نصب تاسیسات الکتریکی دخالت کنند - 10- 16-1

فقط افسر مسئول و یا دیگر اشخاص داراي صالحیت باید تاسیسات الکتریکی را تعمیر کنند و در  - 11- 16-1
  . زمانیکه الزم باشد باید مجوز انجام کار صادر شود

از ها  دستگاه گونه مدار از جمله مدار جایگزین و از جداسازي ایمن ابزار و تجهیزات حساس از هر - 12- 16-1
  . جمله دستگاه براي قفل کردن اطمینان حاصل شود

از سیستم در برابر  هر گونه مدار باید در مقابل جریانات اضافه بار و آسیب به سیستم محافظت شود - 13- 16-1
  . کوچک نگهداري شودهاي  حریق

  . اضافی و غیر قابل استفاده باید از منبع برق قطع شود مدارات اضافی یا تجهیزات برقی - 14- 16-1

پالستیکی باید در زمانیکه هاي  الستیکی و چکمههاي  تجهیزات حافظت فردي از جمله دستکش - 15- 16-1
خطر شوك الکتریکی وجود دارد استفاده شود و باید نسبت به فراهم کردن تمام تجهیزات حفاظتی در مقابل 

  .ر گرفته شودخطر توجه الزم در نظ

  :براي حفاظت در برابر تماس با تجهیزات بدون عایق باید مطابق موارد عنوان شده در زیر عمل کرد - 16- 16-1
  a - بدون عایق در مکان دور از دسترس هاي  قرار دادن بخش 
  b -  در اطراف تجهیزات بدون عایق  مناسبحصار کشی 
  c-  روي تجهیزات بدون عایق تاجاییکه امکان پذیر است کار نکردن بر  
 

 براي مدارهاي بدون عایق باید در نظر گرفته شودو فقط اشخاص داراي صالحیتهایی  جعبه - 17- 16-1
  . توانند جعبه را جابجا کنند می
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فیوزهاي مناسب باید در هر مدار براي محدود کردن جریان در یک حد متعادل و ایمن براي کابل و  - 18- 16-1
   .شودیا تجهیزات تعبیه 

شود باید عالمت گذاري مشخص که نشان دهنده میزان جریان مجاز  می در جاییکه فیوزها استفاده - 19- 16-1
تعویض فیوزها باید براي اصالح میزان جریان انجام . مشخص شودها  آن است بدرستی نصب و میزان ظرفیت

   .شود

  .فقط اشخاص داراي صالحیت باید فیوزها را تعویض کنند - 20- 16-1

ابزارهاي موثر از جمله ابزار تعویض فیوز باید براي اطمینان از در معرض خطر نبودن اشخاصی که  - 21- 16-1
  . باشد می که فاقد عایق بنديهایی  کنند استفاده شود بطور ویژه در بخش می فیوزها را نصب و یا جدا

آن  ود داشته باشد مگر اینکه پتانسیلبطور عموم نباید امکان جداسازي و یا نصب فیوزها در مدار وج - 22- 16-1
  . قطع شده باشد

  : نکات ارائه شده در زیر باید در مکان مناسب ارائه شود - 23- 16-1
a - دست زدن به ،  نکات هشدار دهنده براي جلوگیري از وارد شدن اشخاص متفرقه به اتاق تجهیزات الکتریکی

 الکتریکی ي ها دستگاه و یا مداخله درآن  تابلوي برق و یا جابجایی
b- دهد تهیه  می نکات هشدار دهنده ویژه در مواقعی که حادثه برق گرفتگی و یا دیگر حوادث خطرناك رخ

 گزارش در هنگام رخ دادن حوادث
c - ها  نکات هشدار دهنده ویژه در خصوص ولتاژ موجود در تجهیزات یا رشته سیم 
d- اطري نکات هشدا دهنده در مورد استفاده از فندك در مجاورت اتاق ب 

تجهیزات الکتریکی بدون عایق وارد  مربوط بهفقط اشخاص داراي صالحیت باید به اتاق تجهیزات  - 24- 16-1
  . شوند و یا به تابلوي برق دسترسی داشته باشند

قطع ها  آن هیچگونه کار خطرناکی در نزدیکی رشته سیم و یا تاسیسات برقی تا زمانیکه پتانسیل - 25- 16-1
  . هشدار دهنده باید بر روي تجهیزات نصب شودهاي  نجام شود و عالمتنشده است نباید ا

امکانپذیر آن  در صورتیکه کانداکتور در نزدیکی محل کار قرار داشته باشد و قطع کردن پتانسیل - 26- 16-1
  . اشدافسر مسئول باید نظارت کافی بر عملیات داشته ب. باید در نظر گرفته شودآن  نباشد دقت ویژه براي کار با

قبل از اینکه جریان ذخیره شود افسر مهندس باید مطمئن شود که دریانوردان در موقعیت  - 27- 16-1
  . خطرناکی قرار نگرفته باشند
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بعد از اینکه کار بر روي تجهیزات الکتریکی انجام شد جریان برق باید توسط شخص ماهر و داراي  - 28- 16-1
  . ن شودصالحیت و یا بر اساس دستورات دوباره روش

در زمانیکه تعمیرات بوسیله افسر مسئول در حال انجام است اگر اتصاالت بصورت موقت برقرار شود  - 29- 16-1
  . باید میزان کافی جریان و ولتاژ را داشته باشد

دریانوردانی که صالحیت الزم براي کار با تجهیزات الکتریکی را ندارند نباید هرگز اقدام به نصب و یا  - 30- 16-1
  . عویض کردن تجهیزات موجود کنندت

خروجی محل اتصال برق ،  برروي تابلوهاي توزیع برق باید فهرست مشخص شده تجهیزات الکتریکی - 31- 16-1
  . مشخص شود و تجهیزات در هر کدام از تابلوهاي قطع کننده مدار یا فیوزها در موقعیت ثابت قرار داده شود

آن  برچسب زنی شود و بر رويها  آن طور واضح براي نشان دادن ماهیتتابلوهاي توزیع برق باید ب - 32- 16-1
    .توضیح داده شودنقشه تابلو توزیع برق 

  
  تجهیزات الکتریکی و دیگر تجهیزات متحرك ،  منبع نور قابل حمل -2- 16
  :  قابل انعطاف بایدهاي  همه کابل -1- 16-2

 A - برخوردار  یان مناسب براي اهدافی که در نظر گرفته شدهباید به اندازه کافی طویل باشد و از میزان جر             
 .باشد

 B  - بندي  معرض کمترین خطر قرار داشته باشند، عایق اینکه دریانوردان در براي تامین امنیت و اطمینان از
 . شوند

 
عایق بندي مناسب ،  کیهر گونه اتصاالت الکتریکی باید ساختار مناسب با رعایت قابلیت هدایت الکتری -2- 16-2

  . علت نیاز به استفاده از چنین تجهیزاتی گزارش شودآن  ،مقاومت و محافظت مکانیکی داشته باشد و به دنبال

منشعب و یا ،  باید بطور مکانیکی حفاظت شوند و در نقاطی که بهم متصلها  و رشته سیمها  کابل -3- 16-2
مخصوص هاي  جعبهاز براي این منظور باید .  عایق بندي شوندهدایت شده اند بطور مناسب ها  دستگاه بداخل

  .محل اتصال استفاده شود

اتصال و سایر هاي  محل اتصال قرار گیرد یا کلید و پریزهاي  باید در جعبهها  در صورت امکان کابل -4- 16-2
  .ثابت شود پرچکاري و جوش سخت در جاي مناسب،  لحیم کاري،  تجهیزات ضمیمه باید بوسیله پیچ کاري
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ویژه براي تداوم باند اتصالی بین میله هاي  تقویت شده متصل شده اند مراقبتهاي  در جاییکه کابل -5- 16-2
  . اتصال در نظر گرفته شودهاي  بوسیله ایجاد پل و جعبهها  تقویتی کابل

از مدار خارج انفجار قابل اطمینانی که در معرض شعله یا مواد قابل هاي  دستگاه همه کانداکتورها و -6- 16-2
   .گرفته شودبراي حفاظت در برابر اتمسفر قابل انفجار در نظرهایی  روششود و 

ولت  240ولتاژ ذخیره ابزارهاي الکتریکی قابل حمل و سایر تجهیزات مشابه باید بطور معمول از  -7- 16-2
  . تجاوز نکند

شود  می حالت فنري است مجهز شده باشد که باعثابزارهاي الکتریکی دستی باید با کلیدي که داراي  -8- 16-2
  . شود از مدار خارج شود می بطور خودکار در زمانیکه ابزار از دست رها

نباید در اتمسفر قابل انفجار و قابل اشتعال استفاده شوند، مگر ها  دستگاه ابزار الکتریکی قابل حمل و -9- 16-2
شند و استفاده از ابزار الکتریکی در این فضا بوسیله افسر مسئول گواهینامه براي استفاده داشته باها  آن اینکه

  . مجاز شده باشد

براي اطمینان از ایمن بودن آن  قابل حمل باید نوعهاي  دستی و دیگر المپهاي  در مورد المپ - 10- 16-2
  . استفاده شودآن  مشخص شود و پوشش مناسب از جنس شیشه و یا دیگر مواد شفاف براي ساختن

  : قابل انفجارهاي  کابل - 11- 16-2
a - نباید بر روي سطوحی که آغشته به روغن و یا مایعات خورنده است قرار داده شود . 

b- متحرك ماشین و سایر تجهیزات مشابه بطور مشخص دور باشدهاي  قسمت از 
c - ظور یا ابزارهاي قابل حمل استفاده نشود مگر اینکه بطور ویژه براي این منها  براي باال بردن المپ

 .طراحی شده باشد
d- در جاییکه به احتمال زیاد تحت رطوبت قرار دارد حفاظت بیشتر در نظر گرفته شود . 

باید مطمئن باشند که هرگونه ها  آن کنند می استفاده الکتریکیدر زمانیکه دریانوردان از تجهیزات  - 12- 16-2
در اثر باز شدن ها  ده است و عایق بندي کابلمحافظت شها  دریچه،  قابل انعطاف عبوري در اطراف درهاهاي  کابل

  . آسیب ندیده باشدها  و پوششها  درها، دریچه
  

  با ولتاژ باال ها  سیستم -3- 16
  . کار کنندآن  باشد و فقط افراد باتجربه باید بر روي می سیستم با ولتاژ باال خطرناك -1- 16-3
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ه تجهیزات با ولتاژ باال فراهم شود و همواره در دسترس کارخانه سازنده باید براي همهاي  العمل دستور -2- 16-3
  .باشد

ویژه باید بر اساس مقرراتی که براي تجهیزات با ولتاژ باال در نظر گرفته شده است انجام هاي  مراقبت -3- 16-3
له افسر باید بوسیله اشخاص ماهر با استفاده از ابزار مخصوص یا ابزار کلیدي انجام شود و بوسیها  ارزیابی.شود 

مهندس و داراي صالحیت نگهداري شود مگر آنکه تجهیزات طوري طراحی شده باشد که بطور خودکار قطع 
  .شود 

  
  و تجهیزات الکتریکی ها  یکسو کننده -4- 16
هیچگونه فعالیت نگهداري و تعمیر نباید انجام شود مگر اینکه تجهیزات الکتریکی بطور موثر از جریان  -1- 16-4

  . شندخارج شده با

  . یکسو کردن مدارات انجام شود برايتوجهات ویژه باید براي خطرات کار در نزدیک خازن پر شده  -2- 16-4

    .فقط اشخاص ماهر مجاز براي تعمیر تجهیزات الکتریکی هستند -3- 16-4
  

  تجهیزات مخابراتی  -5- 16
نگهداري شوند که براي اشخاص اي  گونههوایی باید در مکانی قرار گیرد و بهاي  سیم تغذیه باز و سیم -1- 16-5

  . غیر مجاز غیر قابل دسترس باشد

که داراي جریان الکترومغناطیسی باالیی است عایق بندي اي  باید در اطراف منطقهها  رشته سیم -2- 16-5
  .  شوند

نکات هشدار . هوایی باید فقط مطابق با مجوز انجام کار انجام شودهاي  هرگونه کار در نزدیکی آنتن -3- 16-5
   .رسد نصب شود می مناسب تا زمانیکه کار به پایانهاي  مکان دهنده باید در

داراي جریان برق ها  هوایی در مدت زمانیکه آنتنهاي  به هیچ یک از دریانوردان نباید در مجاورت آنتن -4- 16-5
  . هستند اجازه انجام کار داده شود

تجهیزات در جاییکه خطر شوك الکتریکی و صدمه به کارکنان براي دور کردن هر شخصی از نزدیکی  -5- 16-5
  .مناسب استفاده شود عالئم هشدار دهندهاز طریق اشعه ایکس یا دیگر تشعشعات وجود دارد از 
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  ها  و اتاق باتريها  باتري - 6- 16
  . ودی تهویه شباتري باید براي جلوگیري از جمع شدن گازهاي قابل انفجار به اندازه کافهاي  اتاق -1- 16-6

ها  در مدت زمان شارژ شدن هیدروژن و اکسیژن باتري. وجود داردها  خطرات ویژه در زمان شارژ باتري -2- 16-6
اتصالی پیدا کردن مدارات ممکن . تواند باعث انفجار شود می شود و مخلوط شدن این گازها می به بیرون تخلیه

  . شود می انورداناست باعث تولید جرقه شود که منجر به سوختن دری

باید ها  آن توانند به اتاق باتري وارد شوند و در زمان انجام کار می فقط اشخاص داراي صالحیت -4- 16-6
سیگار کشیدن و یا جوشکاري در . مطمئن شوند که دریانوردان در معرض مواد قابل اشتعال قرار نگرفته باشند

  . باشد می نزدیکی اتاق باتري ممنوع

ویژه باید در زمان استفاده از ابزار فلزي در نظر گرفته شود و از تماس ابزار فلزي با هاي  بتمراق -5- 16-6
  . فلزي جلوگیري شودهاي  پوشش باتري

باید از هرگونه تجهیزات از جمله تجهیزات الکتریکی و یا سایر تجهیزات مشابه و قابل ها  اتاق باتري -6- 16-6
  . اق باتري نباید به عنوان انبار استفاده کرداشتعال تمیز نگه داشته شود و از ات

ها  آن الکین نباید در انبار ذخیره شود زیرا امکان برهمکنش الکترولیتهاي  سربی و باتريهاي  باتري -7- 16-6
  . وجود دارد

. باید براي دسترسی به هر باتري فراهم شودها  ابزارهاي موثر و ایمن بازرسی و سرویس دهی باتري -8- 16-6
مناسب و مخصوص صورت براي کار با اسید باید هاي  و ماسکها  از جمله عینک فرديحافظت هاي  ششپو

  . پوشیده شودها  توسط دریانوردان در هنگام کار با باتري
  

  و میکروکامپیوترها ) VDUS( کار با واحدهاي نمایش تصویري - 7- 16
و میکروکامپیوترها  VDUSمایش تصویري دریانوردان باید براي استفاده و کار با واحدهاي ن -1- 16-7

  . کافی دیده باشندهاي  آموزش

باید براي به حداقل رساندن خستگی چشم انجام ها  ارزیابی VDUSکار با واحدهاي نمایش تصویري  -2- 16-7
خیره کننده صفحه نمایش باید به هاي  روشنایی صفحه نمایش براي کار باید به اندازه کافی باشد و تابش. شود

هاي  دوره. صفحه نمایش باید تمیز نگه داشته شود و براحتی قابل خواندن و مشاهده باشد. حداقل برسد
  . استراحت باید براي متصدي مربوطه در نظر گرفته شود
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نکات احتیاطی  .عالئمی از جمله دردهاي گردن و بازو ممکن است در نتیجه بد نشستن به وجود آید -3- 16-7
باید از نشستن در پشت دستگاه در  VDUSمتصدي واحدهاي نمایش تصویري  .ودباید در نظر گرفته ش

باید براي دریانوردان . زمانیکه خواب آلود هستند و یا در موقعیتی که عضله در حال انقباض است جلوگیري کند
له صفحه نمایش و صفحه کلید باید براي داشتن ارتفاع مناسب و فاص. قابل تنظیم فراهم شودهاي  صندلی

  . مناسب از متصدي مربوطه قابل تنظیم باشد

  کار کردن با مواد خطرناك و مواد رادیواکتیو ایمنی هاي  العمل دستور -17

  مقررات عمومی  -17-1
  . مواد تحریک کننده باید فقط تحت نظارت افسر مسئول جابجا شود -1- 17-1

  . دریانوردان باید تجهیزات حفاظت شخصی مناسب بپوشند -2- 17-1

) روغن سوخته( دریانوردان باید در مورد موادي از جمله باقیمانده سوخت یا روغن موتور استفاده شده -3- 17-1
بعالوه اثرات سرطان زا تماس بین نفت و پوست . اطالعات کافی داشته باشند زیرا حاوي مواد سرطان زا است

از تماس این مواد با . شدید شودهاي  اکنهخفیف تا هاي  انسان ممکن است منجر به تغییرات در پوست از سوزش
مناسب و هاي  به عنوان مثال مالک کشتی باید کرم. پوست باید با دادن هشدارهاي مناسب جلوگیري شود
  . تجهیزات حفاظت فردي مناسب براي پرسنل فراهم کند

انه سازنده فراهم شده کاپیتان باید مطمئن باشد که اطالعات در ارتباط با ایمنی مواد بوسیله کارخ -4- 17-1
  . باشد و این اطالعات براي همه دریانوردان که ممکن است با این مواد در تماس باشند در دسترس باشد

  
  کار با مواد چسب دار  -17-2
تجهیزات حفاظت فردي .  کنند که براي سالمتی کارکنان زیان آور است می بخاراتی منتشرها  چسب -1- 17-2

  . مواد پوشیده و فضاي کار باید به خوبی تهویه شود باید براي کار با این

  . شود در نظر گرفته شود می هشدارهاي مربوط به حریق باید در زمانیکه با چسب کار -2- 17-2

مواد حاوي . تواند بمحض تماس با پوست جذب شود می سوپرهاي  از جمله چسبها  برخی از چسب -3- 17-2
و دستور العمل کارخانه سازنده باید بدقت دنبال شود در صورتیکه این مواد چسب باید با دقت ویژه استفاده شود 

  . بدن جذب شود براي جدا کردن چسب از پوست هرگز نباید از فشار استفاده کردهاي  به پوست و یا سایر بخش
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  ها  جداسازي عایق کاري رنگ و دیگر پوشش - 17-3
باید فراهم شود و هرگونه خطرات ها  گ و دیگر پوششدر صورت امکان اطالعات در مورد ماهیت رن -1- 17-3

  . در نظر گرفته شودآن  خاص شناخته شود و هشدارهاي مناسب براي

ها  رنگ و دیگر پوشش،  تجهیزات حفاظت فردي مناسب باید اغلب در زمان جدا کردن عایق ها -2- 17-3
  . پوشیده شود

  
  کار با آزبست  -17-4
خطرناك تولید کند در هاي  حاوي فیبرهاي  تواند غبار می ر مانندي دارند کهساختار فیبها  آزبست -1- 17-4

انباشته ها  تواند در شش می خطر ناشی از فیبرها است که. صورتیکه سطوح صاف حاوي آزبست آسیب دیده باشد
  . شود و ممکن است باعث سرطان ریه در طوالنی مدت شود

لباس دریانوردان باید از  نسوز گزارش داده شده ه مستقیم با پنبههنگام بازرسی از محلی که در مواجه -2- 17-4
یکسره بدون جیب با کاله که در قسمت مچ دست، مچ پا و صورت با کش محکم شود همراه با دستکش 

لباس استفاده ازه برداري و یا تعمیر اضطراري نبراي نمو. استفاده کنند الستیکی بعالوه ماسک یکبار مصرف
  .ضروري است ماسک کامل صورت با فیلتر استاندارد ضدغبار بهمراهمحافظ 

آسیب دیده است امکان پراکنده شدن ذرات که ها  آزبستمختلف حاوي هاي  قسمت تجهیزات و -3- 17-4
  . در نظر گرفته شودآن  و تعمیر مالحضات ویژه باید براي جداسازي.آزبست در فضا وجود دارد 

  . بوسیله یک پیمانکار متخصص جداسازي شود بطور کلی آزبست باید فقط -4- 17-4

در صورت لزوم جهت انجام تعمیرات اضطراري که مستلزم جداسازي آزبست است همه تجهیزات  -5- 17-4
در صورتیکه . ایمن کار کردن با آزبست دنبال شودهاي  روش شامل ماسک تنفسی باید پوشیده و فرديحفاظت 

  . یت باید کار را دنبال کندالزم باشد کارشناس ماهر و داراي صالح
  

  برداري اقدامات ضروري در پایان تعمیرات و نمونه -17-5
نسوز بکار رفته در بدنه شناور باید بدقت پوشانیده و اطمینان حاصل  برداري، پنبه پس از انجام تعمیرات یا نمونه

وري است که اطراف ضرآن  قرار نخواهد گرفت؛ عالوه برآن  شود که هیچ یک از پرسنل در معرض غبار



٨۵ 
 

. نسوز پاکشوند محلتوسط پارچه خیس تمیز و با جاروبرقی با فیلتر مخصوص دقیقاً از هرگونه ذرات و غبار پنبه
اند نیز از ذرات و غبار تمیز و لباس محافظ و سایر البسه آنان در  ضمناً کفش ایمنی دو نفري که کار انجام داده

روي کیسه بزرگتر نوشته . دفاتر ساحلی بصورت زباله از شناور دفع گردد اي ریخته و با دقت و با هماهنگی کیسه
  ”!را تنفس نکنیدآن  نسوز میباشد غبار محتوي البسه آلوده به مواد پنبه“:شود

  معدنی مواد  - 17-6
 معدنی درترکیب مواد پوششی و یا عایق وجود دارد و باعث تحریک پوست، چشم و بینی مواد -1- 17-6
مناسب و لباس کار باید در زمان کار هاي  ماسک،  مناسب از جمله عینک ایمنی فرديزات حفاظت تجهی. شود می

  . کردن با این مواد پوشیده شود
  

  رادیویی و رادار  تجهیزات -17-7
  . رادیویی هوایی نصب شودهاي  نکات هشدار دهنده در مورد خطر ولتاژ باال باید در نزدیک فرستنده -1- 17-7

کنند این تجهیزات باید از منبع  می اسکنرها کار،  هواییهاي  زمانیکه دریانوردان در نزدیکی آنتندر  -2- 17-7
نکات هشدار دهنده باید بر روي تجهیزات نصب . رادیویی به زمین ارت شودهاي  اصلی قطع شود و فرستنده

  . شود
هاي  العمل دستور .سی قرار گیرندالکترومغناطیهاي  دریانوردان نباید در معرض سطوح خطرناك تابش -1- 17-7

  . کارخانه سازنده باید اکیداً دنبال شود

هاي  مراقبت.  بطور ویژه به امواج کوچک الکترو مغناطیسی و امواج فرا سرخ حساس هستندها  چشم -2- 17-7
رادار در ویژه باید در زمان کار با این تجهیزات در نظر گرفته شود و نباید بطور مستقیم به داخل اسکنرهاي 

  . زمانیکه رادار فعال است نگاه کرد

  . کار متصل شود باید فقط در داخل شعاع ایمن عالمت گذاري شده مربوط به محلآنتن ماهواره  -3- 17-7

  ها  طناب نگهداري از سیم و ایمنی دستور العمل -18

  مقررات عمومی  -18-1
د و از ساختار مناسب و استحکام کافی براي اهداف باید از مواد مرغوب ساخته شده باشنها  طناب همه -1- 18-1

  . مورد نظر برخوردار باشند
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  . باید بازرسی و براي بلند کردن بار بطور دقیق تایید شده باشندها  طناب قبل از استفاده همه -2- 18-1

را  یلوسااستفاده شده براي بلند کردن هاي  طناب همهاي  اشخاص داراي صالحیت باید بطور دوره -3- 18-1
  . مورد بازرسی قرار دهند

در زمانیکه هر گونه طناب براي تغییر دادن و یا تعمیر کردن باز شده باشد طناب باید قبل از استفاده  -4- 18-1
   .مجدد آزمایش و بررسی شده باشد

  : باید بر اساس دستورات مشخص نگهداري شود از جملهها  طناب همه -5- 18-1
a - تمیز نگهداري شوند و در فضاي خشک هاي  باید در پوششها  طناب ه نمی شوددر زمانیکه از طناب استفاد

 . و داراي تهویه مناسب نگهداري شود
b- طنابها نباید در معرض گرماي بیش از اندازه و یا تحت مواد شیمیایی مضر قرار گیرند . 

  : ظر گرفته شود از جملهدر نها  طناب باید براي جلوگیري از آسیب دیدن و یا ضعیف شدنها  مراقبت -6- 18-1
a - تغییر شکل و کشش بیش از اندازه ،  جلوگیري از فشار 
b- و برنده  جلوگیري از ساییده شدن یا خوردگی در برابر اشیاء تیز 
c -  عبور طناب در اطراف تجهیزات 
 

  . باید در زمان برداشتن طناب از یک حلقه جدید در نظر گرفته شودها  مراقبت -7- 18-1
a - برداشتن طناب باید از قسمت داخلی حلقه به سمت بیرون انجام شود و ،  م بافته شدهبههاي  طناب براي

  .انجام شود برداشتن طناب از حلقه در جهت مخالف حرکت عقربه ساعت بمنظور حفظ پیچ و تاب طناب
b-  پیچ خوردگی باید اغلب به وسیله تنظیم حلقه باز شود. 

مشابه دیگر نباید تحت فشار هاي  طناب وعی یا سیمی و یامصنهاي  طناب هر گونه طناب از جمله -9- 18-1
زیرا چنین عملی ممکن است باعث اضافه . ناگهانی قرار گیرند و باید بصورت آهسته از روي سطوح برداشته شود

  . شدن بار و سنگین شدن طناب شود

فلزي باید هاي  الزم باشد لولها ه طناب فلزي کوتاه به عنوان حلقه دائمهاي  در جاییکه استفاده از لوله -10- 18-1
  . اندازه مناسب داشته باشند

  . و اتصاالت باید با ابزار مناسب مهار شودها  طناب انتهاي -11- 18-1
  
.  
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  سیمی هاي  طناب ایمنی -18-2
هیچ طناب سیمی نباید بر روي عرشه کشتی استفاده شود مگر اینکه گواهینامه بر اساس  -1- 18-2

درگواهینامه باید به . صادر شود و ضمیمه طناب باشدآن  شناخته شده برايالمللی  بین واستانداردهاي ملی 
  . میزان تحمل بار اشاره شود،  جزئیات ساختار

دستکش باید براي  .در نظر گرفتسیمی هاي  طناب از باید در مورد استفاده ویژههاي  مراقبت -2- 18-2
الزم براي هاي  مراقبتدر زمانیکه طناب تحت فشار است . محافظت از دست در برابر بریدگی پوشیده شود

  . سیمی در نظر گرفته شودهاي  طناب جلوگیري از زخمی شدن دست در اثر پاره شدن و یا ساییده شدن
  

زمانی منظم مورد بررسی قرار گیرند و با مواد روغنی مناسب هاي  سیمی باید در دورههاي  طناب همه -3- 18-2
،  الکین است و در صورت امکان مواد روغنی که توسط کارخانه سازنده پیشنهاد شده استکه فاقد اسید و یا 

هاي  سیمی باید بطور منظم براي هرگونه نقص و یا پاره شدن در اثر ساییدگی یا آسیبهاي  طناب .پوشیده شود
  . داخلی طناب مورد بررسی قرار گیرند

قطر مناسب پیچیده شوند تا در زمانیکه طناب سیمی براي  باها  سیمی باید بر روي قرقرههاي  طناب -4- 18-2
هاي  طناب .طناب از قرقره موجود بر روي عرشه کشتی در یک وضعیت ایمن برداشته شود،  استفاده الزم شد

هاي  طناب آسیب و تاریخ انقضاء مجاز نگهداري،  براي عدم وجود هرگونه خوردگیاي  سیمی باید بطور دوره
  .سازنده توصیه کرده است مورد بازرسی قرار گیرد سیمی که کارخانه

  : سیمی نباید استفاده شود در صورتیکههاي  طناب -5- 18-2
a - مشاهده شودآن  از فرسودگی بر روياي  نشانه . 
b- وجود داشته باشدها  طناب وها  از جدایی رشتهاي  نشانه . 
c - ک سیمظاهر شدن ساییدگی بر روي سطح صاف ی ساییده شدن بیش از اندازه و  
d-  کاهش بیش از اندازه در ضخامت سیم 
e -  اگرچه سیم ممکن  در نظر گرفته شودمفید و قانونی پیشنهاد شده بوسیله کارخانه سازنده عمر با این حال

 . است ظاهر خوبی را نشان دهد
f- بعد از مشخص شدن نقص براي مطابق با مقررات مورد آزمایش قرار گیرد.  
 

  طناب الیافی  ایمنی - 18-3
الیافی استفاده شده براي هاي  طناب ، و اغلب بعد از هر گونه بریدگی یا تعمیراي  دورههاي  در بررسی -1- 18-3

بریدگی، ،  اهدافی از جمله استفاده براي باال بردن کاال با کمک جرثقیل باید براي هرگونه خوردگی، پارگی الیاف
از تماس طناب با . مورد آزمایش قرار گیردها  قصبی رنگ شدن و دیگر ن،  فرسایش و تغییر مکان الیاف طناب
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سنگریزه یا سنگ و هر گونه سطوح کثیف و سطوح خشن که ممکن است باعث آسیب به طناب شود جلوگیري 
    .بعمل آید

  . استفاده شده در اتصال با تجهیزات ایمنی باید ترجیحاً از الیاف طبیعی ساخته شده باشدهاي  طناب -3- 18-3

  : بایدها  طناب براي تجهیزات نجات استفاده شود این نایلونیهاي  طناب صورتیکهدر  -4- 18-3
a - براي استفاده در رابطه با تجهیزات نجات تایید شده باشد . 
b- شودبراي اطمینان از کیفیت مناسب طناب حمل  بصورت آزمایشی یک وسیله را.  

  :دریانوردان باید نایلونیها  طناب در مورد استفاده از -5- 18-3
a - تواند حالت خطرناك پیدا کند می طنابآن  پرهیز از انجام روشهایی که بر اثر . 
b- در زمان پاره شدن و در نتیجه اضافه شدن حالت کشسانی قبل از  نایلونیهاي  طناب اي در مورد حالت ضربه

 .پاره شدن هشدار الزم عنوان شده باشد
c - طناب و در نتیجه باعث هاي  اصطکاك در رشته که منجر به ایجاد حالتهایی  جلوگیري از انجام فعالیت

،  براي مثال اصطکاك در مدت زمان ایجاد موج در طناب. شود می تولید گرما و ذوب شدن بخشی از طناب
افزایش بیش از ،  کوچکهاي  سست شدن یک سمت طناب بر روي انتهاي یک استوانه و یا بر روي جرثقیل

 ها  یا در مقابل قرقرهها  مهار یا شکافهاي  الي میلهحرکت طناب در با،  اندازه زاویه طناب
d- مصنوعی هاي  ساخته شده از فیبرهاي  طناب کارخانه سازنده مربوط بههاي  العمل دستور اطمینان از اینکه

کوچک و براي جلوگیري از لغزش هاي  در زمان انجام عملیات شل کردن طناب با استفاده از چلیک جرثقیل
 . شود می دنبال بیش از اندازه طناب

e - طناب لغزش بین طناب و چلیک به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد مهار اطمینان از اینکه در زمان . 
f- شود می جلوگیري از پاره شدن طنابی که در اثر اصطکاك گرم . 
g-  مهار طناب براي جلوگیري از حرکت آزاد طناب 
h- اب یا مواد شیمیایی خطرناك قرار نگرفته بی جهت در معرض نور مستقیم آفتها  طناب اطمینان از اینکه

 . باشند

  .باید در زمانیکه آسیب دیده اند توسط اشخاص داراي صالحیت تعویض شوند نایلونیطنابهایی  -6- 18-3

  . پوشیده شودآن  در زمانیکه طناب استفاده نمی شود طناب باید جمع شود و بر روي -7- 18-3
رنگ یا رنگ هاي  آلی از جمله پاك کنندههاي  ه در تماس با حاللک نایلونیهر بخشی از یک طناب  -8- 18-3

  . شود استفادهباید نقرار گرفته است 

در معرض تکان شدید قرار گرفته باشد طناب باید بدقت مورد آزمایش قرار نایلونی در صورتیکه طناب -9- 18-3
  . گیرد
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فته است باید بطور طبیعی ت قرار گرساخته شده با الیاف طبیعی که در معرض رطوبهاي  طناب -10- 18-3
   .توان پس از عملیات پاره کرد می یکبار مصرف راهاي  طناب خشک شود و

باشند و در تماس با هرگونه اسید، الکین  می که از نظر مسائل ایمنی مورد ظن دست سازهاي  طناب -11- 18-3
  . رویس خارج شوندو یا هرگونه مواد زیان آور شناخته شده قرار گرفته اند باید از س

ضد آب هاي  طناب استفاده از.  باید قطر مناسب داشته باشند براي بلند کردن باراي  رشتههاي  طناب -12- 18-3
  .تواند زیان ناشی از رطوبت را کاهش دهد می و ضد پوسیدگی

  ورود کشتی به حوضچه تعمیر ،  عملیات لنگر انداختن ایمنیهاي  العمل دستور -19
   ت عمومیمقررا - 19-1
ورود کشتی به حوضچه تعمیر و مهار کشتی به ساحل باید بوسیله ،  لنگر انداختنهاي  تمام فعالیت -1- 19-1

  . افسر مربوطه که در ارتباط با پل فرماندهی است نظارت و بررسی شود

قت نگهداري و مورد استفاده براي مهار کشتی به ساحل باید بدهاي  طناب ، وینچ لنگر، لنگر، زنجیرها -2- 19-1
  .  بطور منظم بازرسی شود

 تجهیزات حفاظت شخصی مناسب باید براي همه دریانوردان که این عملیات لنگر انداختن را انجام -3- 19-1
  . دهند فراهم شود می
  

  لنگر انداختن  -19-2
س خارج و دوباره از نقص داشته باشد باید از سرویاي  هر گونه لنگر یا زنجیري که عالمت و یا نشانه -1- 19-2

  . تعمیر و بوسیله کارگاه ساحلی مورد تایید دوباره آزمایش شود

ممکن است بر اثرگشتاور چرخشی نامناسب در نتیجه پیام اشتباه دریافت شده از دستگاه ها  لنگر -2- 19-2
نام شناور در باید بوسیله تجهیزات خاص شناسایی شود به عنوان مثال ها  العمل دستور فرستنده رها شود و همه
  . دستور العمل عنوان شود

دریانوردان در مورد عملیات لنگر انداختن سفارش شوند و دیگر افرادي که در نزدیکی محل عملیات  -3- 19-2
و کاله ایمنی براي حفاظت در ) دهد می که تمام صورت را پوششهایی  ماسک ( هستند باید عینک مخصوص

  . ادن زنجیر بپوشندخاك و شن و افت،  برابر گرد و غبار

سفارش شوند و زنجیر لنگر در  مخصوصهاي  محفظهدریانوردان در مورد انبار کردن زنجیر لنگر در  -4- 19-2
  . قرار داده شودمناسب یک موقعیت محافظت شده 
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در  حفاظهایی قرار داد که از لنگرآن  در زمانیکه از لنگر استفاده نمی شود باید بطور مناسب در اطراف -5- 19-2
  . نگهداري شود به عنوان مثال ممکن است وینچ لنگر سهواً باز شودها  برابر حوادث یا آسیب

  
   مورد استفاده براي مهار کشتی به ساحل نایلونیهاي  طناب مشخصات -19-3
با ها  طناب استحکام در برابر پوسیدگی نسبت به،  مزایاي بیشتري از جمله مقاومت نایلونیهاي  طناب -1- 19-3

تواند  می آسیب و در معرض قرار گرفتن بیش از اندازه در برابر نور خورشید،  ساییده شدن. طبیعی داردهاي  رشته
   .استفاده شودآن  بنابراین باید بدقت از. استحکام طناب را به مقدار زیادي کاهش دهد

مصنوعی در عملیات هاي  ساخته شده با رشتههاي  طناب موارد عنوان شده در زیر باید در زمانیکه -2- 19-3
  : شود دنبال شود می بندري استفاده

a - قابل اي  در زمان پاره شدن که در نتیجه اثر ضربهها  طناب در نظر داشتن توانایی و قابلیت ارتجاع و کشش
 .خواهد داشتاي  توجه

b- بطور معمول هشدارها قبل از پاره شدن طناب غیر قابل شنیدن است . 
c - شوند می ذوب پایین دارند و در برابر حرارت و گرما ذوبنقطه ها  طناب تعدادي از . 

 
  عملیات مهار کشتی به ساحل و جدا کردن کشتی از ساحل  -19-4
همه دریانوردان درگیر در عملیات مهار کردن کشتی به ساحل و همچنین عملیات جدا کردن کشتی  -1- 19-4

  . ع داشته باشنداز ساحل باید در مورد خطرات موجود در هنگام عملیات اطال

اشخاص ماهر و داراي صالحیت باید بعنوان متصدي انجام عملیات مهار کشتی به ساحل در نظر  -2- 19-4
گرفته شود و متصدي مربوطه باید مراقب باشد که هیچ فردي در موقعیت خطرناك قبل از شروع هر گونه 

  . عملیات قرار نگرفته باشد

کشتی باید مطابق تمام شرایط از جمله شرایط آب و هوایی ،جزرو مد و بر حسب اقتضاء لنگرانداختن  -3- 19-4
  . تعیین شودها  و یا سیمها  طناب انجام شود و باید الگوهاي ایمنیها  عبور و مرور کشتی

استفاده توام ازطناب و سیم در عملیات مهار کشتی به ساحل مجاز نمی باشد زیرا سیم و طناب در  -4- 19-4
  . ف دارندمیزان کشش اختال

در هنگام عملیات باید تعداد کافی از دریانوردان براي اطیمنان از هدایت ایمن عملیات در دسترس  -5- 19-4
  . باشند

  . فقط اشخاص ماهر باید عملیات وینچ لنگر و یا مهار کردن کشتی به ساحل را انجام دهند -6- 19-4
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در نزدیک و یا بر روي حلقه طناب و یا سیم  تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه دریانوردان نباید -7- 19-4
  . دریانوردان نباید هرگز در اطراف یک سیم یا طنابی که تحت فشار است قرار گیرند. ایستاده باشند

در اغلب اوقات در مدت زمان انجام عملیات تحت فشار است و دریانوردان باید اغلب ها  و سیمها  طناب -8- 19-4
  . از ضربه در زمان پاره شدن طناب و یا سیم قرار بگیردایمن به دور هاي  مکان در

هاي  ممکن است بر روي عرشه کشتی استفاده شود و دریانوردان باید آموزش نایلونیهاي  طناب انواع -9- 19-4
از زنجیرهاي محکم باید براي مهار کردن طناب و . دیده باشندها  طناب وها  مهار کردن سیمهاي  روش الزم براي

  . در طی عملیات لنگر انداختن استفاده کرد یا سیم

 هلوگیريدر زمانیکه کشتی در ساحل پ نگهبان باید بطور منظم عملیات مهار کردن کشتی به ساحل -10- 19-4
کشتی به ساحل باید با دقت براي جلوگیري از حرکت کشتی  کننده مهارهاي  طناب کند را بازرسی کند و می

  . محکم نگه داشته شود

  در فضاي انبار کشتی و کار بر روي عرشه  ایمنیهاي  العمل توردس - 20

  مقررات عمومی  -1- 20
در ارتباط با تجهیزات استفاده شده باید بررسی و ها  العمل دستور همه مقررات قانونی، استانداردها و -1- 20-1

  . مشاهده شود
  . شود تهیهمقررات خاص باید همچنین درباره انواع خاص کشتی  -2- 20-1

 باید تحت کنترل افسر مسئول یا متصدي انجام شود و شخص مسئول بایدها  عملیات همه -3- 20-1
  . را تهیه کند و بقیه کارکنان را در خصوص خطرات احتمالی عملیات آگاه کندها  العمل دستور

  
  . باید مطابق با شرایط آب و هوایی متداول برنامه ریزي شودها  عملیات -4- 20-1

  . ند برنامه ریزي باید شامل ارزیابی خطرات و کنترل استراتژي باشدفرآی-5- 20-1
  

کنند شخص  می در زمانیکه کشتی در دریا در حال حرکت است و دریانوردان بر روي عرشه کشتی کار -6- 20-1
  . مسئول داراي صالحیت باید بر فعالیت دریانوردان نظارت داشته باشد
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  کاال  تخلیه و بارگیري -2- 20
دهند قابل  می این فصل براي دریانوردانی که عملیات بهره برداري کاال تحت مقررات عمومی انجام -1- 20-2
  .باشد می اجرا

  
براي . باشد می عمومی براي بهره برداري از کاالهاي  العمل دستور این بخش نکات عمده در مورد -2- 20-2

باید مقررات مربوط به فصل ها  ي انواع مخصوص کشتیکاال بر رواز اطالعات بیشتر در مورد عملیات بهره برداري 
  . را مطالعه کنید 24
  

در جاییکه عملیات جابجایی کاال درحال انجام است رعایت شود و دریانوردان باید باید مقررات بندري  -3- 20-2
د بررسی و برنامه یا مدیریت طرح مواد زائد کشتی باید مور. در مورد این مقررات آگاهی کافی داشته باشند

  . مشورت قرار گیرد
  

فقط اشخاص آموزش دیده و داراي صالحیت و ماهر باید با تجهیزات مربوط به بلند کردن کاال کار  -4- 20-2
 .نجام شوداکارخانه سازنده باید در مورد نحوه عملیات و نگهداري تجهیزات هاي  العمل دستور .کنند

  . تی باید در مدت زمان انجام فعالیت دنبال شوددر خصوص جابجایی کاال در کشها  العمل دستور
  

هیچ یک از تجهیزات نباید . افسر مسئول باید تجهیزات را قبل و بعد از استفاده مورد بازرسی قرار دهد -5- 20-2
و گواهینامه قانونی و گرفته شودمورد آزمایش و بررسی قرار استفاده شوند مگر اینکه تجهیزات موجود در کشتی

  . اعتبار براي این تجهیزات صادر شده باشدداراي 
  

افسر مسئول جابجایی کاال باید تمامی نکات ایمنی را مورد بررسی قرار دهد و هر گونه خطرات  -6- 20-2
گوشزد ها  آن کنند به می کشتی کاراحتمالی را بطور مشخص براي جلوگیري از آسیب به اشخاصی که بر روي

  .کند
کشتی باید اطمینان حاصل کند که اعضاي خدمه در مورد خطرات جابجایی کاال یا کاپیتان و افسر  -7- 20-2

تجهیزات حفاظت شخصی باید براي دریانوردان قبل از آغاز عملیات . آگاه و مطلع هستندآن  عملیاتهاي مربوط به
  . جابجایی کاال فراهم شود
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و خطوط ارتباطی باید بین اعضاي خدمه و  اطبرقراري ارتبقبل از آغاز عملیات جابجایی کاال تجهیزات  -8- 20-2
این مورد بخصوص در مورد جابجایی کاالهاي خطرناك یا انجام عملیاتهاي پرخطر داراي . بار انداز برقرار شود

باید براي پیشرفت عملیات آن  دستی براي ارتباط استفاده شود مفهومهاي  در صورتیکه از عالمت. اهمیت است
  . مشخص و واضح باشد

  
ویژه براي تخطی نکردن از مسائل ایمنی کار با تجهیزات بلند هاي  براي همه دریانوردان باید مراقبت -9- 20-2

ویژه به خصوص در مورد شناورهاي قدیمی تر هاي  افسرها باید مراقبت وکاپیتان. کردن بار در نظر گرفته شود
  . ی در نظر بگیرندبراي جلوگیري از وارد آمدن فشار بیش از اندازه به بدنه کشت

  
از  انبار باید در شرایط ایمن نگه داشته شوند وهاي  شود دریچه می در زمانیکه کار بطور موقت تعطیل -10- 20-2

  . استفاده شودها  پوشش دریچه
  

  . در مکانی که کاال در حال جابجایی است هیچ کار دیگري نباید انجام شود -11- 20-2
  

اً آسیب و نقص موجود در تجهیزات بلند کردن کاال را به افسر مسئول گزارش دریانوردان باید فور -12- 20-2
دریانوردان نباید هرگز آسیب وارد امد به دستگاه . دهند و تجهیزات آسیب دیده باید فوراً از سرویس خارج شوند

ر اشخاصی که ممکن کنند و یا دیگکار میکه در کنار ساحلکشتی و یا از کارگرانیو تجهیزات را از افسر مسئول
  . پنهان کنند،  است از تجهیزات استفاده کنند

  
باید  7فراهم شده در فصل هاي  العمل دستور شوند، مقررات و می در زمانیکه کاالهاي خطرناك حمل -13- 20-2

  . اکیداً دنبال شود
  

لوگیري از رها شدن در کاالها باید بطور مناسب براي جحال حرکت استدریا دردر زمانیکه کشتی در -14- 20-2
  .  انبار شود اثر شکستگی

  
  . نگهداري شودبطور مناسب کاال باید در شرایط آب و هوایی بد  -15- 20-2
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شود توجهات خاص باید براي اطمینان  می زمانیکه کاالها بویژه تیرهاي چوبی بر روي عرشه حملدر - 16- 20-2
ظات خاص در ارتباط با امکان اضافه شدن وزن در نتیجه از تعادل کشتی در طی سفر دریایی و همچنین مالح

   .جذب آب یا انباشت یخ و برف در نظر گرفته شود
   

  تجهیزات مربوطه با استفاده از محموله بلند کردن  -3- 20
شود باید بطور مناسب  می کردن بارو محموله که بر روي عرشه کشتی استفادههمه تجهیزات بلند -1- 20-3

تجهیزات باید فاقد نقص بوده و . د و استحکام کافی براي اهدافی مورد استفاده را داشته باشدطراحی شده باش
  . بطور مناسب نصب شده باشند

  
صادر الزم تجهیزات گواهینامه  براي اینکردن بار با استفاده از چرخ دنده باید آزمایش شود و بلند -2- 20-3

  . شود
  

ار کردن ایمن در شرایط مختلف بر روي تجهیزات بطور واضح و خوانا قبل از بلند کردن بار نحوه ک -3- 20-3
   .نصب شده باشد

  
مکان قابل دسترس بر روي کشتی نگهداري  گزارش تجهیزات مربوط به بلند کردن بار کشتی باید در -4- 20-3

  .گزارش ثبت شده باشدباالبر باید درها  گزارش مربوط به چرخ دنده. شود
  

زات باید کامالً به وسیله افسر مسئول قبل از استفاده و در مدت زمان استفاده آزمایش شده همه تجهی -5- 20-3
مربوط به چرثقیل که براي انجام کارهاي هاي  به عنوان مثال سیم داردبه عملیات  بستگیتکرار آزمایش . باشند

  . رود باید چندین بار در روز آزمایش و بررسی شوند می سخت به کار
  

کنند  می استفادهها  باالبر مخصوص و سایر جرثقیلهاي  چرخ دنده،  کرنهاي  ریانوردانی که از چرثقیلد -6- 20-3
درصورتیکه این . صادر شودها  آن برايتجهیزات  استفاده از اینداده شود و گواهینامه ها  آن باید آموزش الزم به

روي کشتی قبل از انجام هرگونه عملیات حیت برماهر و داراي صالباید بوسیله افسرها  آن کار امکان پذیر نباشد
  . بلند کردن بار راه اندازي شوند

  .  باالبردن و یا پایین آوردن بار نباید در باالي سر افراد درگیر در عملیات بارگیري و تخلیه انجام شود -7- 20-3
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شود  می مانیکه عملیات متوقفو در ز شوندروشن  استفادهتجهیزات بلند کردن بار باید اغلب در زمان  -8- 20-3

  . شوند يوسایل و تجهیزات باید در مکان ایمن و مناسب نگهدار. به حالت خاموش برگردانده شوند

درصورتیکه این مورد . تجهیزات مربوط به عملیات باید بطور واضح و مشخص در معرض دید باشند -9- 20-3
واضح قابل مشاهده باشد براي هدایت متصدي تجهیزات در مکانی که بطور هایی  امکان پذیر نباشد باید عالمت

  . نصب شده باشد

  باربري هاي  استفاده از حلقه -4- 20
باربري باید اندازه و طول کافی براي استفاده داشته باشند و براي هاي  فلزي، حلقههاي  تسمه -1- 20-4

  .جلوگیري از لغزش و سقوط بار به اندازه کافی محکم باشند

بزرگ بلند شوند باید هاي  و تختههاي  از اینکه کاالهاي سنگین از جمله قطعات فوالدي ،لولهقبل  -2- 20-4
باربري و سایر تجهیزات اطمینان هاي  باالبرها براي بلند کردن این بارها آزمایش شوند تا از محکم بودن حلقه

  . حاصل شود

  بایدباربري ،چنگک باالبر هاي  هبه استثناي اهدافی از جمله آماده کردن یا جداکردن حلق -3- 20-4
a - مربوط به بسته بندي کاال متصل شودهاي  به نوارها، تسمه یا دیگر چفت و بست . 
b-  متصل شوندها  و چلیک مخازنبه لبه . 

بند تسمه یا زنجیرها که براي بارگیري آماده شده اند باید قبل از اینکه متصدي مربوطه عالمت باال  -4- 20-4
باید به حلقه زنجیر یا به شکل متصل ها  قالب. ، بطور ایمن به قالب بار متصل شده باشدکشیدن بار را بدهد

قالب بار باید به . شوند و طوري اتصال برقرار شود که امکان رها شدن شکل یا قالب از بار وجود نداشته باشد
به اشخاص و آن  ه از برخوردنگهداري شود کاي  بار بري و زنجیرها به گونههاي  اندازه کافی بزرگ باشد و حلقه

  . موانع جلوگیري شود

بارها باید بطور مناسب بر روي یکدیگر قرار بگیرند و قبل از جابجایی بطرف باال و یا پایین بطور  -5- 20-4
  . مناسب به تجهیزات باالبر قالب شوند

  .  جلوگیري شودبار باید بطور یکنواخت باال و پایین آورده شود و از تکان ناگهانی بار  -6- 20-4

هشدارهاي مناسب از جمله استفاده از نگهداري مناسب از تجهیزات براي جلوگیري از آسیب رسیدن  -7- 20-4
  . و زنجیرها باید در نظر گرفته شودها  به طنابها، کابل ها، سیم



٩۶ 
 

د در اینجا قالب شون می باربري به همراه هوك یا تجهیزات باالبر مشابه استفادههاي  در زمانیکه حلقه -8- 20-4
دارد حلقه بابري باید از طریق حلقه اتصال به سمت پایین و چشمی هوك در  می وزن بار را در جاي خود نگه

  . قرقره هدایت شود بطوریکه بخش افقی حلقه بابري بهمراه هوك کشیده شود

درجه تجاوز کند و در  90باربري نباید بطور نرمال از هاي  بین خط واصل بین دو نقطه از حلقه زاویه -9- 20-4
هاي  درجه تجاوز کند که در اینصورت حلقه 120جاییکه با دلیل این کار عملی نباشد زاویه ممکن است به باالي 

   .بزرگتر طراحی شده اندهاي  باربري براي انجام این کار در زاویه

ه هستند بلند کرد و در جاییکه پای 4باربري که داراي هاي  و صفحات فلزي را باید با حلقهها  جعبه -10- 20-4
الزم باشد تورها و یا دیگر ابزارهاي مناسب براي جلوگیري از سقوط بار در جاییکه امکان سقوط بار وجود دارد 

  . استفاده شود

حلقه باربري  2شوند باید از می بلندها  و نردهها  در زمانیکه کاالهاي فلزي طویل از جمله لوله ها،میله -11- 20-4
تسمه یا طناب مناسب براي بلند کردن بار در . جاییکه الزم است از یک اسپریدراستفاده شوددره شود واستفاد

  . جاییکه الزم است استفاده شود

به شکل و زنجیر براي جلوگیري از خالی شدن و جابجایی در ها  کاال باید بطور ایمن به جرثقیل -12- 20-4
  . متصل شودمدت زمان بلند کردن و پایین آوردن بار 

جاسازي شده آن  صورتیکه حفره مناسب دري درضخیم فلزهاي  باید براي قالب کردن ورقهها  شکل -13- 20-4
  . باشد استفاده شوند

کانیسترها باید ،  کوچکهاي  بارهاي بدون حفاظ و کاالهاي مدور و یا با اشکال مشابه از جمله بشکه -14- 20-4
حلقه  4چوبی مسطح و طویل بارزده و یا تخلیه شوند و بوسیله هاي  تخته مناسب و یا بر رويهاي  در جعبه

  . باربري جابجا شوند
  

  مرکب هاي  قرقره -5- 20
نباید استفاده شود مگر اینکه اي  باید قبل از استفاده بازرسی شوند و هیچ قرقرهها  همه قرقره -1- 20-5

عالمت آن  کند بر حسب تن بر روي می ه تحملعالمت گذاري شود و میزان وزن باري کآن  مشخصات بر روي
  . گذاري شود
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ترك نداشته باشد و بطور آزاد بچرخد و اي  درطی بازرسی یک قرقره باید مشخص شود که هیچ قرقره -2- 20-5
  . بطور کامل پوشیده نشود و اتصاالت بر روي سر مفصل حول محور به طور ایمن بچرخدآن  شکاف

شود و هر قرقره باید بطور منظم روغن  انجام مداومباید بطور ها  زنی سوراخروغن کاري و گریس  -3- 20-5
  . کاري شود

  هوك  - 6- 20
هر چنگک یا هوك باید با وسایل و تجهیزات مناسب براي جلوگیري از جابجایی حلقه باربري و یا بار -1- 20-6

  .مجهز شده باشد

تواند حمل کند بر  می ر اینکه میزان بار مجازي کهاز هوك براي جابجایی بار نباید استفاده کرد مگ -2- 20-6
  .عالمت گذاري و نصب شده باشدآن  روي

  شکل  -7- 20
تواند حمل کند  می هیچ شکلی نباید براي جابجایی کاال استفاده شود مگر اینکه میزان بار مجازي که -1- 20-7

  .عالمت گذاري و نصب شده باشدآن  بر روي

 می تواند حمل کند براي استفاده ازو اندازه و میزان بار مجازي که مناسب باشند باید از نوعها  شکل -2- 20-7
  . مشخص باشد از قبلآن 

  .داشته باشندها  باید اتصاالت موثر و ایمن براي نگهداشتن سیمها  همه شکل -3- 20-7

  زمان حرکت کشتی در دریا کار کردن بر روي عرشه در -8- 20
کنند بطور  می مینان حاصل کند که دریانوردانی که بر روي عرشه کشتی کارافسر مسئول باید اط -1- 20-8

  . شوند می مناسب براي انجام وظایف راهنمایی
  . ممانعت کنندها  دریانوردان باید در همه زمانها از نشتن بر روي لبه دیوارهاي کشتی یا میله -2- 20-8
  .انجام شده بر روي عرشه آگاه باشدافسر نگهبان پل فرماندهی باید از همه کارهاي  -3- 20-8
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  متالطم شدن دریا  -9- 20
نجات باید در مکان مناسب بر روي هاي  طناب در صورتیکه تغییرات آب و هوایی قابل انتظار باشد -1- 20-9

  . عرشه کشتی در دسترس باشد

شه کشتی تهدید براي خطراتی که ممکن است در زمان تغییرات آب و هوایی اشخاص را بر روي عر -2- 20-9
  . کند توجهات خاص باید در نظر گرفته شود

در مدت زمانی که شرایط آب و هوایی وجود دارد دریانوردان نباید بر روي عرشه کشتی حضور داشته  -3- 20-9
  . الزم باشدآن  باشند مگر اینکه براي ایمنی کشتی و یا خدمه

شود باید بازرسی شده باشد و در  می کشتی استفاده باربندها که براي نگه داشتن کاال برروي عرشه -4- 20-9
کار بر روي عرشه . آب و هوایی قابل انتظار است بطور محکم بسته بندي شودتغییرات صورت لزوم در زمانیکه 

کشتی در زمانیکه شرایط آب و هوایی سنگین حکم فرما است باید توسط کاپیتان مجاز شود و افسر مسئول پل 
  . د از این موضوع اگاه باشدفرماندهی کشتی بای

بر روي عرشه کشتی کار کند باید جلیقه متالطم بودن دریا هر شخصی که الزم است در شرایط  -5- 20-9
نجات بپوشد و با دستگاه فرستنده و گیرنده مجهز شده باشد و در صورت امکان شخص باید در ارتباط با 

  . ار بر روي عرشه کشتی در دسترس باشدمتصدي پشتیبانی باقی بماند و در مدت زمان انجام ک

  . بپوشند با رنگهاي مشخصهایی  ه کشتی باید لباسدریانوردان بر روي عرش -6- 20-9

دریانوردان باید بصورت دوتایی و یا بصورت گروهی کار کنند و همه دریانوردان باید تحت فرمان افسر  -7- 20-9
  . مسئول ماهر و داراي صالحیت کار کنند

  ار در زیر عرشه کشتی و انبار ک -10- 20
انبار در جاییکه ممکن است اتمسفر حاوي بخارات گونه کار در زیر عرشه کشتی یا دراز انجام هر قبل -20-10-1

کارکردن در این فضاهاي هاي  روش و گازهاي سمی و قابل اشتعال یا فاقد اکسیژن باشد نکات مهم در مورد
   .شد را مشاهده کنید اشارهآن  به 10سربسته که در فصل 
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شود افسر مسئول  می نزدیک به محل انبار کاال و یا در انبار انجامهاي  قسمت در صورتیکه کار در -20-10-2
و حفاظتی در جاییکه خطر افتادن هاي  ارزیابی. براي انجام کار ایمن استها  مکان باید اطمینان حاصل کند این

  . باید انجام شودیا صدمه وارد شدن به افراد وجود دارد 

در صورتیکه . راه رفتآن  در زمانیکه بار بدون بار پوش و یا بار بند انبار شده باشد نباید بر روي -20-10-4
استفاده از باربند و یا بارپوش امکانپذیر نباشد باید مراقبت براي جلوگیري از راه رفتن بر روي هر گونه مانع 

   .میخی در نظر گرفته شود

جاییکه عملیات حمل و نقل و انبارکردن کاال در حال انجام است در انبار کشتی نباید کار انجام  در -20-10-5
  . شود

   موتورخانهکار در فضاي ایمنی هاي  العمل دستور -21

  مقررات عمومی  -21-1
  . در فضاهاي ماشین آالت باید تحت نظر افسر مسئول انجام شودها  عملیات همه -1- 21-1

  .مراجعه کنید 13کارهاي مشابه به فصل طالعات بیشتر در خصوص جوشکاري، برشکاري و دیگربراي ا-2- 21-1

توجهات خاص باید براي حفاظت از . مراجعه کنید 5در مورد تجهیزات حفاظت شخصی به فصل  -3- 21-1
پوشیدن  هشدار دهنده باید در فضاهایی کههاي  عالمت. دریانوردان در برابر اثرات صدا در نظر گرفته شود

  . شنوایی الزم است نصب شودهاي  حفاظ

هیچ کار دیگري به جزء وظایف معمول نباید به عهده گرفته شود به استثناي دستوراتی که توسط  -4- 21-1
در . کارخانه سازنده باید در حین انجام کار دنبال شودهاي  دستور العمل.شود می افسر مهندس مسئول صادر

  . اید بر اساس مجوز انجام کار انجام شودویژه بهاي  صورت لزوم کار

یا ها  دائمی یا دیگر وسایل ایمنی از جمله میلههاي  متحرك ماشین آالت باید با حفاظهاي  بخش -5- 21-1
  . نگهداري شودها  حصارکشی

مورد رسیدگی و آن  در صورت استفاده از هر گونه قطعه از ماشین آالت یا تجهیزات باید ایمن بودن -6- 21-1
در صورت مشخص شدن غیر ایمن بودن باید تجهیزات و ماشین آالت از کار انداخته شوند و . بررسی قرار گیرد

  . هشدار دهنده در نزدیکی تجهیزات نصب شودهاي  در مکان ایمن قرار داده شود و در صورتیکه الزم باشد عالمت
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اري جدا شود به استثناي زمانیکه ماشین هیچ نرده یا حفاظ یا حصارکشی نباید براي تعمیر یا نگهد -7- 21-1
 روشن کردنتا زمانیکه حصارکشی یا حفاظ گذاري جابجا شود و شرایط براي . شوند می آالت از کار انداخته

  . ماشین آالت نباید روشن شوند ماشین آالت ایمن شود

کسته شدن، ایمن و ثابت و لوازم باید براي جلوگیري از ارتعاش و امکان شها  همه دریچه ها، لوله -8- 21-1
همه تجهیزات از جمله لوازم و تجهیزات ثابت باید بطور مناسب نگهداري شوند و درصورت لزوم تعویض . شوند
  . شوند

  . اگزوز و سایر تجهیزات باید بطور مناسب نگهداري شوندهاي  بخار،لولههاي  همه اجزاء از جمله لوله -9- 21-1

ه شده باید در اسرع وقت و در صورت امکان کشف شود و از تخلیه بیشتر منبع هر گونه نفت تخلی -10- 21-1
  . نفت جلوگیري کرد

هر . مواد زائد نفتی نباید در داخل مخزن آب خن کشتی و یا بر روي مخزن مربوطه انباشته شود -11- 21-1
مخزن آب .سازي شودگونه مواد انباشته شده باید در اسرع وقت و در صورت امکان مطابق با قوانین مارپل جدا

  . خن باید در فواصل زمانی منظم براي ایجاد شرایط ایمن شسته شود

نفت به حاوي تخلیه مخزن  ازدستورالعمل باید براي اطمینان براي جلوگیري از سر ریز شدن مخزن  -12- 21-1
شود عملیات  می جابجا شود یا منتقل و یا می در زمانیکه نفت سیاه بار زده.  سایر مخازن مورد بررسی قرار گیرد

  . باید بوسیله افسر مسئول هدایت شود

از ورود مواد زائد به داخل مخازن آب خن کشتی و مخازن حاوي رسوب باید جلوگیري کرد و این  -13- 21-1
  . مخازن باید تمیز نگه داشته شود

بخار و یا گازهاي اي ه توجهات خاص باید براي جلوگیري از تراوش یا نشت گازهاي خروجی از دیگ -14- 21-1
  . و تجهیزات کشتی باید در نظر گرفته شود موتورخانهبی اثر صنعتی به داخل فضاي 

  : همه مناطق باید بطور واضح نورپردازي شود -15- 21-1
a - لوله کشی نفت باید با رنگ روشن رنگ آمیزي شودهاي  مکان مناطق زیرین از جمله راهروها و. 
b- باید در صورت امکان و در اسرع وقت تعویض شوندکه داراي نقص است هایی  المپ. 
c - قابل حمل باید براي نورپردازي اضافی در صورتیکه الزم باشد استفاده شود و باید فوراً بعد از هاي  المپ

 . استفاده جدا شوند

 هایی مکان باید براي حفظ سطح صدا در پایین ترین سطح ممکن در نظر گرفته شود و درها  مراقبت - 16- 21-1
  . که الزم است بهبود و تنظیم صدا انجام شود
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 شنوایی حتی براي مدت زمان کوتاه درهاي  مورد خطرات جداسازي حفاظدر  دریانوردان باید -17- 21-1
 شود از وسایل ارتباطی می در زمانیکه کار انجامها  مکان در این.مناطقی که سطح صدا باال است آگاه باشند

   .در دسترس باشدکار  باید قبل از شروع مناسب

  . شنوایی باید پوشیده شودهاي  با سطح صدا باال الزم است حفاظهایی  مکان دربراي انجام عملیات  -18- 21-1

آن  به دنبال. انجام شود فضاي موتورخانهدر تمام  اکسیژنتهویه باید براي اطمینان از مناسب بودن -19- 21-1
در صورت لزوم . مشابه در نظر گرفته شودهاي  مکان اق کنترل و سایردر ات توجهات خاص باید براي انجام کار

  . شودافزایش یابد می که تعمیر تجهیزات در شرایطی با دما و رطوبت باال انجامهایی  مکان تهویه باید در

عملیات در محفظه دیگ بخار و فضاي  انجامدستگاه تهویه مجهز شده باشد  یدباها  محفظه -20- 21-1
و در تمام زمانها افراد خدمه به اندازه کافی براي انجام . باید تحت نظارت مستقیم افسر مهندس باشد موتورخانه

 . وظایف آماده به کار باشند

توجهات . همه کارها بر روي سیستم لوله کشی باید تحت نظر سرپرست و افسر مهندس انجام شود -21- 21-1
  : شاره شده استاآن  خاص باید در نظر گرفته شود که در زیر به

a- از جمله لوله ها، فیلترها باید تمیز نگه داشته شوندها  همه زهکش. 
b- لوله کشی یا کانتینرها هاي  گونه فشار در همه سیستمداشته شدن هرباید براي اطمینان از برها  مراقبت

 . قبل از باز شدن یا هر گونه شکستگی اتصاالت در نظر گرفته شود
c- قط از قسمت عقب شل شوند و تا زمانیکه اتصاالت شکسته شده اند تعویض باید فها  پیچ توجه شود

 . نشود
d-  تیغه بعنوان مانع ساخته  یا جداگانه نداشته باشند باید یک آزادبخشلوله کشی در صورتیکه اتصاالت

 براي جلوگیري از شکسته. فشار به داخل لوله داده نشود با شود بطوریکه اجازه ورود گاز و یا مایعات
   .لوله باید ایمن شود شدن اتصاالت

e-  نفت و شوند نمی ها بطورکامل بسته و محکم و خطوط بطور کامل تخلیه دریچه کهباید بخاطر بسپارید
   .شود جمع لولهدر  برداشته شدآن  فشار از روياینکه و آب جوش ممکن است حتی بعد از 

f- تیکه الزم باشد نکات هشدار دهنده باید بر هر گونه دریچه کنترلی باید بطور موثر قفل شود و در صور
 . نصب شودآن  روي

باید بطور مناسب انبار شوند و انبارهاي بزرگ  ي موجود در فضاي موتورخانههمه تجهیزات و ابزارها -22- 21-1
  . باید براي ایمنی بیشتر هر کدام از تجهیزات در شرایط آب و هوایی نامساعد ساخته شود
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با ها  دریچه یا استفاده از چرخ سمباده دستی دریانوردان باید از کشیدنها  اشکاري دریچهدر زمان تر -23- 21-1
  . استفاده از میله اهرم اجتناب کنند

  شود  می بلند در جاییکه اقالم و کاالهاي سنگین به وسیله زنجیر قرقره یا بوسیله -24- 21-1
a - اید به وسیله افسر مهندس مسئول آزمایش تنظیمات بلند کردن و تنظیمات مربوط به تجهیزات باالبر ب

 .شود و باید اطمینان حاصل شود که از بلند کردن ایمن بار تخطی نشده باشد
b- الزم باشد براي در صورتیکهو آزمایش شوندگونه شکستگیباربري باید براي عدم وجود هرهاي  حلقه

 . وندتیز عایق بندي شهاي  در برابر لبهبه دستگاه جلوگیري از آسیب 

از باالبرها باید بررسی شود هایی  شود سیم بر روي پیچ و در بخش می در جاییکه از باالبرها استفاده -25- 21-1
باید بطورکامل قبل از اینکه براي باال بردن بار ها  سیم. که بطور مناسب و در شرایط مناسب نگهداري شوند

  .شود ال برده میسنگین ماشین آالت باهاي  در زمانیکه بخش. پیچیده شود

باید همه و سایر تجهیزات باال و پایین آوردن کاال و بار به وسیله جرثقیل قبل از انجام عملیات  - 26- 21-1
   .مطلع باشنداشخاص از نحوه عملیات 

باالبر هاي  دستگاه و نباید افزایش بار بر روي برطرف شودگونه اصطکاك بخشهایی از هر بار باید  هر -27- 21-1
  . داشته شودوجود 

شود ایستاده باشند و در زمانیکه بار در  می دریانوردان باید اغلب به دور از هر گونه باري که باال برده -28- 21-1
  . و یا در زیر بار ایستاده باشند حالت معلق قرار دارد در زیر بار نباید راه بروند

مناسب و یا در مکان هاي  در جعبه و یا کیسه تعمیر تجهیزات بایدهر گونه ابزار استفاده شده براي  -29- 21-1
بعد از هر گونه فعالیت تعمیر یا تعویض همه تجهیزات و هر . نگهداري شودها  آن امن براي جلویگري از افتادن

انجام و بطور مناسب  در مورد این تجهیزات الزمهاي  که جایگزین شده اند باید بررسیهایی  گونه اقالم و یا بخش
  . ن انبار شونددر مکان ایم

باید براي برقراري ارتباط با دیگر اشخاص در  نفر دومشود  می انجام توسط یک شخصدر زمانیکه کار -30- 21-1
  . یا بر روي عرشه کشتی حضور داشته باشد موتوخانهفضاهاي 

  
  بخار هاي  فشار و لولههاي  دیگ بخار،مخزن -21-2
شود بر روي دیگ بخار و یا  می رها سازي بخار و یا نفتهیچ شخصی نباید عملیاتی که منجر به  -1- 21-2

 باو تحت سرپرستی افسر مسئول و یا مهندس ناظر این فعالیت باید. بخار انجام دهدهاي  فشار یا لولههاي  مخزن
  .  انجام شود و تایید افسر فرمانده کشتیرسانی  اطالع
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باید و در فواصل زمانی مشخص به وسیله شخص  بخارهاي  بخار و مخازن فشار و لولههاي  همه دیگ -2- 21-2
  .بررسی شوند) بازید کشتی و صدور مجوز( دستورات دریایی 31بخش مسئول و داراي صالحیت و بر اساس 

نباید تحت فشار کار کند و در صورتیکه غیر ایمن براي استفاده  يهیچ دیگ بخار یا مخازن فشار -3- 21-2
  .آماده و تعمیر شود بعدي براي انجام عملیات تشخیص داده شد در صورت لزوم باید

براي انجام کار ایمن در استانداردهاي موجود  باید بر اساس سربستهشدن به داخل فضاهاي وارد -4- 21-2
داخلی دیگ بخار یا مخازن فشار هاي  قسمت هشدارهاي بکار برده شده در زمانیکه. فضاهاي محصور دنبال شود

  :  شوند شامل می بازرسی
a - آزاد آن  قبل از اینکه هر گونه مخازن فشار و یا دیگ بخار مورد بازرسی قرار گیرد هر گونه فشار بر روي

به زیر دماي اتمسفر کاهش یابد و سیستم تخلیه بطور موثر خاموش شده آن  شود و دماي محتواي
 . باشد

b- وارد شد تا اینکه آن  لهیچ گونه دیگ بخار و یا مخزن فشار نباید باز شوند یا براي بازرسی به داخ
ها  تنظیمات براي جلوگیري از برگشت بخار یا مواد مایع بوسیله بستن هر گونه خطوط انتقالی یا دریچه

قابل هاي  بخار، محفظههاي  برگشت بخار، آب جوش یا گازهاي خروجی به داخل دیگ ازانجام شود و 
 . احتراق یا مخازن فشار جلوگیري شود

c - د بازرسی باید بوسیله یک طناب یا دیگر ابزارها در زمانیکه دستگیره جدا شده مورهاي  درهاي اطاقک
 . است نگه داشته شود

d-  در زمانیکه شخص در داخل دیگ بخار براي انجام بازرسی است دیگر اشخاص باید در رودي اطاقک
 . شودمستقر شوند و ارتباطات در فواصل زمانی متوالی با شخصی که در داخل محفظه است برقرار 

e - در زمانیکه این کار . کار بازرسی نباید در زمانیکه دیگ بخار ثانویه در حال کار کردن است انجام شود
امکان پذیر نباشد باید حداقل دو دریچه جداکننده بین دیگ بخاري که در حال کار کردن است و دیگ 

 . گیرد فراهم شود می بخاري که مورد بازرسی قرار
  .بخار نباید براي انبار کردن استفاده شوندهاي  باال و در اطراف دیگهاي  قسمت درفضاهاي موجود  -5- 21-2

  . ایمنی باید بطور مناسب مهر و موم و در شرایط مناسب براي انجام کار نگهداري شوندهاي  دریچه -6- 21-2

و بر اساس یک ویژه باید براي اندازه گیري آب بر اساس دستورات در نظر گرفته شود هاي  مراقبت -7- 21-2
  . روش مناسب ذخیره شود و اندازه گیري سطح آب فقط توسط اشخاص داراي صالحیت و ماهر انجام شود

شود و دیگ بخار سطح آب باید در تمام زمانها بررسی شود و در زمانیکه شعله دیگ بخار روشن می -8- 21-2
  . در صورت لزوم باید از نظر ایمنی بررسی شود
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  : ویژه باید در نظر گرفته شود که شاملهاي  عمیر دیگ بخار مراقبتدر زمان ت -9- 21-2
a - پاکسازي شود،  قابل احتراق بطور مناسب از نفت و گاز انباشته شدههاي  اطمینان از اینکه محفظه. 
b- تمیز و مواد داخل کوره بطور مناسب جمع آوري شده باشدها  مشخص کردن اینکه کوره.  
c -  سیستم به دماي مناسب برسدهاي  بخش ر انداختن مجدد کوره همهقبل از بکااطمینان از اینکه. 
d-  اطمینان از اینکه در زمان روشن شدن دیگ بخار همه اشخاص در مکان ایمن براي جلوگیري از آسیب

 . در اثر امکان برگشت بخار ایستاده باشند

  در صورتیکه کوره به هر دلیلی در زمان باز شدن دریچه نفت کار نکند -10- 21-2
a -  دریچه باید بسته شودb - محفظه قابل اشتعال باید بطور مناسب پاکسازي شود . 

  .عملیات باید بطور واضح در مورد هر دیگ بخار مشخص شده باشدهاي  العمل دستور -11- 21-2

  ماشین آالت داراي نیروي محرکه  -21-3
  . کارخانه سازنده نگهداري شود هاي العمل دستور ماشین آالت داراي نیروي محرکه باید و براساس -1- 21-3

اي  نگهداري باید تحت نظر افسر مهندس مسئول انجام شود و افسر مربوطه باید فوراً از هرگونه حادثه -2- 21-3
  .که رخ داده است و یا هر گونه نقص موجود مطلع شود

از ماشین آالت هایی  شماشین آالت باید قبل از هر گونه انجام کار یا استفاده کردن متوقف شود و بخ-3- 21-3
  : وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد از جملهآن  که امکان ایجاد خطر در مورد

a - کنترل بسته و سیستم راه اندازي باید متوقف شودهاي  دریچه. 
b- مناسب براي ماشی آالت سفارش داده شودهاي  چرخ دنده. 
c - نصب شودآن  نکات هشدار دهنده بر روي . 

 
  ها  توربین -21-4
پایین بودن فشار نفت و دیگر تجهیزات محدود کننده سرعت باید هاي  دستگاه فرمان، هشداردهنده -1- 21-4

  .براي انجام عملیات آماده شده باشند

دستورات مورد تایید براي جلوگیري از رطوبت باال  بر اساساتصاالت دیگ بخار، زبانه دریچه باید  -2- 21-4
  . نگهداري شود

  )موتور احتراق داخلی( موتور درونسوز -21-5
موتور درونسوز باید در شرایط ایمن نگهداري شود و بطور منظم بر اساس دستورات کارخانه سازنده -1- 21-5

  . بازرسی شود
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باید از هر گونه نفت و مواد روغنی تمیز نگهداشته شود و دمنده تور بین  مدار ترانک برگرداننده موتور -2- 21-5
  . شته شده و مواد زائد نگه داشته شودباید به دور از نفت انبا

منبع قابل احتراق به عنوان مثال تجهیزات الکتریکی قابل حمل نباید در نزدیک موتور توربین قرار  -3- 21-5
  . داده شود و باید بطور مناسب تهویه همه گازهاي قابل احتراق انجام شود

  دستگاه فشار هوا و مخزن آب  -21-6
وا باید بطور مناسب نگهداري شود و توسط افسر مهندس کشتی مورد بازرسی قرار دستگاه فشار ه -1- 21-6

  . گیرد

  سرد سازي هاي  سیستم -7 -21
سازي باید بر روي کشتی موجود و در سردهاي  اطالعات کافی در مورد نحوه کار و نگهداري از سیستم -1- 21-7

  . دسترس باشد

هاي  مشابه باید بطور مناسب براي جلوگیري از نشت سیستمهاي  کمپرسورهاي سرد سازي و سیستم -2- 21-7
در جاییکه . خنک کننده نگهداري شوندهاي  خنک کننده و همچنین در اتاق کمپرسور یا در بدنه سیستم

شوند افسر مهندس مسئول باید قبل از وارد شدن به فضاي مربوطه از نحوه  می تجهیزات خنک کننده جداسازي
  . باشد کار کردن سیستم مطلع

  . مناسب براي شناسایی باید استفاده شودهاي  روش زمانیکه نشت مشکوك وجود داشته باشد در -3- 21-7

  .سازي شوندمحافظ وارد فضاهاي سیستم سردهاي  هیچ شخصی نباید بدون پوشیدن لباس -4- 21-7
  

  محتوي نفت هاي  سیستم -21-8
  .محتوي نفت در نظر گرفته شودهاي  سیستم ویژه باید در زمان کار بر رويهاي  هشدار -1- 21-8

پوشش حفاظتی باید بدون معطلی بعد از انجام هرگونه کار و بعد از هر گونه بازرسی براي عدم وجود  -2- 21-8
  . نشت تعویض شود

براي خطرات آتش سوزي در ارتباط با قطع شدن خطوط نفت یا اتصاالت توجهات خاص باید در نظر  -3- 21-8
   .گرفته شود

گرمایشی نفتی یا وسایل سرمایشی باید در شرایط مناسب وسایل،  وسایل ایمنی پمپ کردن نفت -4- 21-8
  . نگهداري شود
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  )دنده سکان( جعبه دنده فرمان -21-9
عملکرد جعبه دنده فرمان باید در فواصل زمانی مشخص به وسیله افسر مسئول و ابزارهاي ایمنی  -1- 21-9

  . بررسی و بازرسی شود

 ساعت قبل از انجام عملیات و رفتن به دریا مطابق با مقررات سازمان 12جعبه دنده فرمان باید  -2- 21-9
  . دریانوردي مورد آزمایش قرار گیرندالمللی  بین

   خودکارماشین آالت فضاي اتاق کنترل و  دستور العمل - 21-10
  . وارد شوند خودکار اشین آالتفقط اشخاص داراي صالحیت باید به اتاق کنترل یا فضاي م -21-10-1

دریانوردان نباید هرگز وارد فضاي اتاق کنترل و یا فضاي ماشین آالت خودکار شوند مگر اینکه اجازه -21-10-2
صادر شده توسط افسر مهندس وارد هاي  العملورود به داخل این فضاها دریافت شده باشد یا بر اساس دستور

  .این فضا شوند

شود افسر مسئول باید مطمئن باشد که شخص  می ه نظارت و نگهبانی از اتاق کنترل انجامدر زمانیک-21-10-3
آگاهی کافی براي کشف هرگونه شرایط غیر معمول در فضاي ماشین آالت در فواصل زمانی مشخص داشته 

  . باشد

با دستورات و تجهیزات باید در شرایط مناسب و بر اساس دستورات کاربردي و مطابق زنگ خطر  -21-10-4
  . کارخانه سازنده نگهداري و نصب شوند

  . فضاي ماشین آالت خودکار باید در همه زمانها به اندازه کافی روشن باشد -21-10-5

کند باید قبل از ترك فضاي ماشین آالت  می هرگونه زنگ خطر که در شرایط اضطراري عمل - 21-10-6
  . خطري نباید بدون اجازه مهندس ارشد قطع شودهیچ گونه سیستم زنگ . مجدداً تنظیم شود خودکار

شود افسر مهندس باید مطمئن  می بدون نگهبان رها خودکاردر هر زمانیکه فضاي ماشین آالت  -21-10-7
خطر آماده به کار باشندو همه اشخاصی که در وضعیت اضطراري قرار گرفته اند این هاي  باشد که همه سیستم

  . فضا را ترك کنند

در صورتیکه افسر مهندس به هر دلیلی به تنهایی وارد این فضا شود او باید به افسر مربوطه بر روي  -21-10-8
مدت زمانیکه شخص در داخل پل فرماندهی کشتی اخطار بدهد و باید مسائل ایمنی اغلب در زمانهاي خاص و در

   .ماند بطور مرتب بررسی شود می فضا باقی
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 اقدامات احتیاطی و مسائل ایمنی به وسیله دریانوردانی که در اتاق کنترل کار اطالع داشتن از اینکه -21-10-9
  . شود و ورودي فضاي ماشین آالت خودکار باید بطور واضح و روشن مشخص باشد می کنند رعایت می

  هیدرولیک هاي  سیستم -21-11
باشد و از هرگونه نشت در هیدرولیک باید بطور منظم توسط افسر مسئول بازرسی شده هاي  سیستم -21-11-1

  . سیستم جلوگیري شود

باید براي جلوگیري از نفوذمایعات داراي فشار به داخل پوست در مدت زمان بازرسی و ها  مراقبت -21-11-2
  . هیدرولیک انجام شودهاي  تعمیر سیستم

تواند به  می بینی که قابل پیشعملکرد غیرصورت لزوم براي جلوگیري ازدر سیستم هیدرولیک باید  -21-11-3
  . دریانوردان آسیب برساند مورد بررسی قرار گیرد

  کار در آشپزخانه  ایمنیهاي  العمل دستور -22

   انبار مواد غذاییمقررات  -22-1
کنند باید در مورد کار میتهیه غذاها  مکان همه دریانوردانی که در فضاي آشپزخانه، آبدارخانه و دیگر -1- 22-1

  . دیده باشندرا الزم ها  ایمنی قبل از پذیرفتن مسئولیت آموزش هاي ارزیابی

ترجیحاً به وسیله . باید در روي عرشه کشتی انجام شودها  در صورت امکان انبار مواد غذایی و آذوقه -2- 22-1
یک جرثقیل بر روي مکان عرشه در جاییکه هیچ باري در آنجا قرار نگرفته است و باید مسیر کوتاه و راحت 

  . وجود داشته باشد و در این مسیر نباید کاال انبار شود هاهت دسترسی به اتاق انبارج

براي اطمینان از اینکه هر گونه موانع بین منطقه بارگیري بر روي عرشه و اتاق انبار عالمت گذاري  -3- 22-1
ی باید براي عبور آزادانه چوبهاي  تا جاییکه امکانپذیر است رمپ. الزم باید در نظر گرفته شودهاي  شود مراقبت
  . و یا موانع نصب شودها  بر روي پله

  .باید از جعبه جداشود  قبل از جابجایی بیرون آمده استها  هر گونه مفتول و یا میخی که از جعبه -4- 22-1

د شود بای می هرگونه قالب و یا تجهیزات تیزي که براي بلند کردن و جابجا کردن مواد غذایی استفاده -5- 22-1
  . در یک محیط ایمن انبار و نگهداري شود

  . باشد) قسمت بیرونی و قسمت درونی( اتاق سردخانه باید مجهز به زنگ اعالم خطر در هر دو طرف -6- 22-1
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  . منطقه بیرون اتاق سردخانه باید یک سطح مقاوم به اصطکاك داشته باشد -7- 22-1

اخلی یخچال رخ دهد و یا فضا مشکوك به نشت اگر نشت گازهاي مخصوص سرد سازي در فضاي د -8- 22-1
  :گاز باشد

a - نکات هشداردهنده باید بر روي درب نصب شود . 

b-  از وارد شدن دریانوردان به این فضاها جلوگیري شود . 

ها  آن شود و می شوند بطور معمول در قفل می زمانیکه دریانوردان وارد اتاق یخچال و یا سردخانهدر -10- 22-1
  . ل را بهمراه داشته باشندباید کلید قف

ممکن است  دریانوردان باید با نحوه عملکرد درها و محل استقرار زنگ خطر آشنا باشند زنگ خطر -11- 22-1
  .. پنهان و تاریک قرار گرفته باشدهاي  مکان در

  . خطر باید در فواصل زمانی مناسب بررسی و آزمایش شوندهاي  عملکرد مناسب زنگ -12- 22-1

  اده سازي غذا آم - 22-2
باید در مورد عملیات تهیه غذا در زمانیکه کشتی در دریا در حال حرکت کردن است  الزمهشدارهاي  -2-1 -22

  . در نظر گرفته شود

ویژه باید براي اطمینان از موارد عنوان شده در زیر در نظر هاي  در زمان خرد کردن گوشت مراقبت -2- 22-2
  :گرفته شود

a - ده براي خرد کردن گوشت محکم باشنداستفاده شهاي  بلوك. 

b- منطقه برش گوشت بدرستی برروي بلوك قرار گرفته باشد 

c -  از خط ضربه مجزا باشد دستانگشتان،بازوها و ساق. 

d- محافظ پوشیده شوندهاي  دستکش . 

ا داراي مانع براي کاهش هرگونه خطري که دریانوردان رهاي  مکان آشپزخانه باید مجزا ازهاي  بلوك -3- 22-2
  . کند، قرار گرفته باشد می تهدید
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شود انگشتان باید به سمت داخلی دست  می در زمانیکه ماده غذایی با کارد تکه تکه و یا برش داده -4- 22-2
کارد باید بصورت زاویه دار در دست قرار .انگشت پوشش داده شود چهارخم شوند و شصت دست به وسیله 

  . تان در حین انجام کار دور باشدگرفته شود بطوریکه تیزي کارد از انگش

الزم باید براي اطمینان از عدم هاي  هنگامیکه گوشت در حال خرد شدن و برش دادن است مراقبت -5- 22-2
  .پیش بندهاي محافظ باید پوشیده شود و برش دادن باید به آرامی انجام شود . لغزش کارد در نظر گرفته شود

. باشند باید گزارش و براي جلوگیري از عفونت فوراً درمان شودهرچند کوچک ها  همه بریدگی -6- 22-2
  . در هنگام آماده سازي غذا باید اغلب به وسیله پانسمان پوشیده شودها  بریدگی

در . فراهم شود در حال انجام استروشنایی کافی باید در جاییکه عملیات جداسازي و برش گوشت  -7- 22-2
شود باید فراهم  می خانه که برش گوشت و یا فعالیت آماده سازي غذا انجامصورت لزوم روشنایی اضافی در آشپز

  .شود

شود باید بطور مناسب تهویه انجام و  می در آشپزخانه درجاییکه عملیات تکه تکه کردن گوشت انجام -8- 22-2
شود و در فواصل  دودکش و هرگونه فیلتر باید تمیز نگه داشته. در مناطق تهیه غذا باید تهویه اضافی فراهم شود

  .تهیه غذا حذف شودهاي  مکان منظم مواد چربی از تجهیزات تهویه و

شوند زیرا ممکن است در زمانیکه کشتی در دریا است تابه و کتري آب جوش نباید بیش از اندازه پر -9- 22-2
  . سرریز شود

اجاق گاز رها شود و نکات هشدار  هرگز نباید تابه بهمراه روغن داغ بدون مراقبت در فر گاز و یا در -10- 22-2
  . هرگز نباید بر روي روغن داغ آب ریخته شود. دهنده در این مورد باید در نظر گرفته شود

کنند باید در خصوص استفاده مناسب از تجهیزات اطفاء که در آشپزخانه کار میهمه دریانوردانی -11- 22-2
  . ب براي خاموش کردن آتش ناشی از روغن داغ استفاده کردهرگز نباید از آ. حریق آموزش الزم را دیده باشند

  . شکستنی و یا ظروف مخصوص آشپزي باید فوراًبعد از استفاده توسط برس تمیز شودهاي  شیشه -12- 22-2
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 کنند باید مخصوصاً در زمان دست زدن به غذا و آماده کردن می دریانوردانی که در تهیه غذا شرکت -13- 22-2
قبل از تهیه غذا کوتاه ها  باید دست و انگشتان خود را تمیز بشویند و ناخنها  آن .میز بپوشندتهاي  لباسآن 
  . صابون باید در مکان تهیه غذا فراهم شود،  روشویی به همراه آب گرم. شود

  . آب دریا نباید هرگز براي تهیه غذا استفاده شود -14- 22-2

یجات استفاده شده در ساالد باید اغلب بطور کامل به وسیله بطور ویژه در یک آب و هواي گرم،سبز -15- 22-2
  .آب شیرین قبل از سروکردن شسته شود

به دریانوردان در زمانیکه مبتال به اسهال خونی، اسهال مزمن یا اختالالت روده هستند نباید اجازه  - 16- 22-2
ه ایجاد لکه در بدن، جوش را به افسر دریانوردان باید هرگونه عارضه از جمل. آماده کردن و پخت غذا داده شود

  . مسئول در اولین فرصت گزارش دهند

شود باید بطور منظم براي  می مخصوص که درآنجا غذا انبار و یا تهیههاي  مکان همه مناطق و -17- 22-2
  . مورد بازرسی قرار گیرد) موش( جانوران جونده اطمینان از تمیز بودن و عدم وجود حشرات و

  . اي تهیه غذا باید نظافت ظروف کارد و چنگال رعایت شودبر -18- 22-2

  .پوشیده شوندها  تمیز اغلب باید در رستوران و غذاخوريهاي  لباس -19- 22-2

یا سفالی باید دور انداخته شوند و هرگونه غذا که در تماس با ظروف اي  ظروف ترك خورده شیشه -20- 22-2
  . ت باید دور انداخته شودشکسته شده شیشه اي، سفالی قرار گرفته اس

 شود ممنوع می که غذا در آنجا تهیه و آمادهسیگارکشیدن در آشپزخانه ،رستوران و دیگر مکانهایی -21- 22-2
  . مشخص شده باشدها  مکان باشد و نکات هشداردهنده باید در این می

یشتر از مقادیر پیشنهاد شده مواد شوینده باید فقط براي اهداف مشخص شده استفاده شود و هرگز ب -22- 22-2
هاي محافظ بطور ویژه در زمان استفاده از دستکش. سازنده استفاده نشودهاي  کارخانههاي  توسط دستورالعمل

  . باید پوشیده شود شویندهمایعات 

 در نظر گرفته شود و باید از تماس این مواد با پوست و چشم مواد شویندهویژه در مورد هاي  مراقبت -23- 22-2
هاي مخصوص محلول. در زمان تماس با مناطق حساس باید فوراً با مقدار فراوان آب شسته شود. جلوگیري شود
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هرگونه حادثه در هنگام انجام کار باید فوراً به افسر مسئول . شستشوي چشم در جاییکه الزم است استفاده شود
  .گزارش داده شود

  کار در آشپزخانه و رستوران  - 22-3
الزم براي جلوگیري از سرخوردن و لغزیدن در زمان راه رفتن در اطراف آشپزخانه و یا در هاي  اقبتمر -1- 22-3

. کشتی باید از هرگونه گریس و مواد لغزنده پاکسازي شوندهاي  عرشه. مکان تهیه و سرو غذا انجام شود
تمیز کندو دیگران را از را آن  درصورتیکه هرگونه مواد روغنی و یا گریس نشت کند شخص مسئول باید فوراً

  . خطرات موجود تا زمان پاکسازي کامل مواد روغنی و گریس مطلع کند

مراقب باشند و راهروها باید ها  دریانوردان باید بطور ویژه در زمان حمل غذا و باال و پایین رفتن از پله -2- 22-3
  . تمیز و بدون مانع نگه داشته شوند

ها  دهد پوشیده شوند و محافظ می د از نوعی که بطور کامل پا را پوششمخصوص پا بایهاي  محافظ -3- 22-3
  . باید در برابر لغزش کف پاها مقاوم باشند

بخار ها  داغ و ظروف و دیگهاي  زدن به تابهدریانوردان باید براي جلوگیري از سوختگی در زمان دست -4- 22-3
تمیز و خشک براي هاي  پوشش. الزم را در نظر بگیرندهاي  اجاق گاز و یا در زمان باز کردن در فرگاز مراقبت

  . چیدن ظروف بر روي میز استفاده شود

و براي . تجهیزات و وسایل الکتریکی باید از منبع اصلی قطع شود،  قبل از شستن کف آشپزخانه -5- 22-3
کی از منبع اصلی قطع جلوگیري از نفوذ آب به داخل تجهیزات الکتریکی با در نظر گرفتن اینکه تجهیزات الکتری

عرشه . باید از ریختن روغن داغ بر روي اجاق گاز جلوگیري شود. الزم در نظر گرفته شودهاي  شده باشد مراقبت
  . کشتی باید تمیز نگه داشته شود و آب مازاد پس از شستشو از روي عرشه جمع شود

رش داده شود و باید براي تعمیر و یا در تجهیزات و یا ظروف باید به افسر مسئول گزاهرگونه نقص -6- 22-3
اقالم و تجهیزات معیوب باید از سرویس خارج . در اسرع وقت و در صورت امکان برنامه ریزي شودآن  تعویض
  . شوند

  . تنظیمات تجهیزات الکتریکی باید فقط به وسیله و یا تحت نظارت افسر مسئول انجام شود -7- 22-3
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 دادن استفاده شده براي عملیات برش وسایلات بالقوه هستند از جمله که داراي خطرهایی  قسمت -8- 22-3
  . کشی شده باشندباید بطور مناسب حفاظ

  : افراد مبتدي باید براي موارد عنوان شده در زیر آموزش الزم را دیده باشند از جمله -9- 22-3
a - الزم داشته باشند کارام در استفاده از هرگونه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی که ممکن است براي انج . 

b-  مورد استفادهدر مورد خطرات ناشی از ابزار و سایر تجهیزات  

بطور مناسب ها  آن کارکنان غیر ماهر نباید از ماشین آالت برشکاري استفاده کنند مگر اینکه -10- 22-3
   .آموزش دیده باشند و در رابطه با کارکردن با این تجهیزات مهارت کافی کسب کرده باشند

کنند باید اطمینان حاصل کنند که همه وسایل ایمن  می کار موجوداشخاصی که با تجهیزات  -11- 22-3
 براي انجام این کاردر زمان روشن بودن تجهیزات انجام شود و تمیز کردن تجهیزات نباید هرگز. هستند

  . از منبع اصلی قطع شوند باید تجهیزات الکتریکی

تجهیزات شک دارد باید تجهیزات را خاموش کرد  درست کار کردن بابر در مورد در زمانیکه یک کار -12- 22-3
  . و افسر مسئول را از این موضوع اگاه کرد

کاردهاي تیز و چاقوها باید در مکان ایمن و در جاي مناسب نگهداري و هرگز نباید بصورت آزاد در  -13- 22-3
حاوي مواد غذایی باید فقط با ابزارهاي هاي  انواع قوطی. داطراف محل کار رها کرد و یا درون ظرف شویی قرار دا

  .مناسب از جمله در بازکن باز شوند 

کارخانه هاي  العمل دستور کنند باید اغلب می کار موجود در اشپزخانهاشخاصی که با تجهیزات  -14- 22-3
 سازنده را مطالعه کنند 

  ایمنی کابین استراحت دریانوردان  نکات - 23

  ررات عمومی مق -23-1
صاحبان کشتی باید تجهیزات . استراحت دریانوردان باید تمیز نگه داشته شودهاي  مکان وها  کابین -1- 23-1

  . براي دریانوردان فراهم کندها  مکان الزم براي تمیز کردن این
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شده محل استراحت دریانوردان بطور واضح نصب هاي  مکان باید وظایف مربوط به تمیز کردن در -2- 23-1
را مورد ها  مکان دریانوردان باید این اطالعات را خوانده و به خاطر بسپارند و نکات هشدار دهنده در این. باشد

  . توجه قرار دهند

مرطوب هاي  لباس. باید در مکان مناسب در زمانیکه استفاده نمی شوند قرار گیردها  حوله و پوشش -3- 23-1
، اشعه و دیگر منابع حرارتی در برابر تابش نور المپها  خشک کردن لباسدر خشک کن قرار داده شود و از  باید

  . جلوگیري شود

دهد دریانوردان باید براي  می در جاییکه مالک کشتی اجازه سیگار کشیدن در کابین استراحت را -4- 23-1
دریانوردان . یرنداطمینان از اینکه همه ته سیگارها بطور مناسب خاموش شده باشند دقت کافی را در نظر بگ

  . نباید هرگز در رختخواب سیگار بکشند

 در زمانیکه تجهیزات الکتریکی از جمله تجهیزات الکتریکی شخصی در کابین محل استراحت استفاده -5- 23-1
 :شود باید نکات هشدار دهنده که در ادامه عنوان شده است دنبال شود می

a - خریداري شده اند باید  استآن  ي که کشتی تحت پرچمشوریک از تجهیزات الکتریکی که در بیرون از کهر
 .بدقت براي اطمینان از اینکه سازگار با منبع تغذیه کشتی است، بررسی شود

b- که داراي نقص است باید فوراً از منبع اصلی قطع شود و دقت شود که هرگونه تجهیزات الکتریکی شخصی
 .وصل نشود قبل از اینکه توسط افسر مهندس بررسی شود مجدداً

c - فیوزهاي داراي نقص نباید هرگز به وسیله اشخاص غیر مسئول تعویض و یا تعمیر شود . 

d- قابل حمل، رادیوها و دیگر تجهیزات الکتریکی باید در زمانیکه استفاده نمی شود و یا در زمانیکه هاي  المپ
 . کند از منبع اصلی قطع شود می کاربر اتاق را ترك

e - بطور مناسب در مقابل حرکت کشتی در زمانیکه در دریا در حال حرکت است  تجهیزات الکتریکی باید
 . حفظ شود

f- باید فوراً به افسر مسئول گزارش شودها  سیم کشی معیوب کابین . 

براي درهاي حمام باید فراهم مناسب هاي  مقاوم در برابر لغزش در اتاق خواب و دستگیرههاي  تشک -6- 23-1
  .شود
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کشتی و اعضاي خدمه بستگی به استراحت و خوابیدن  کل افراداشته باشند که ایمنیباید توجه د -7- 23-1
کافی دارد و سر و صدا و دیگر رفتارهایی که ممکن است باعث مزاحمت دیگران و آشفتگی در محیط شود باید 

  . در حداقل مقدار ممکن نگه داشته شود

لب بررسی کنند که صندلی و دیگر اشیاء آزاد بطور قبل از ترك مکان استراحت دریانوردان باید اغ -8- 23-1
  . مناسب در مقابل حرکت کشتی ایمن شده باشد

استراحت کارکنان باید براي اطمینان از عدم وجود حریق در زمانیکه بیشتر دریانوردان در هاي  مکان -9- 23-1
  . حال استراحت هستند بازرسی شوند

  تجهیزات و وسایل خشک شویی  - 23-2
تمیزکردن و یا در رابطه با ماشین آالت خشک شویی ،  کارخانه سازنده براي شستشوهاي  العمل دستور -1- 23-2

  .باید دنبال شود

کارخانه سازنده العمل هايآالت خشک شویی باید مطابق با دستور شویی و ماشین هاي لباسماشین -2- 23-2
  . راه اندازي شود

شود نکات هشدار دهنده باید براي جلوگیري از سوختگی و تاول  می دهدر زمانیکه اتوي دستی استفا -3- 23-2
کند تجهیزات و ماشین آالت باید  می در زمانیکه کاربر اتاق خشک شویی را ترك. زدن پوست در نظر گرفته شود

  . خاموش شوند

  . هرگونه خرابی و یا صدمه به تجهیزات باید فوراً به افسر مهندس گزارش داده شود-4- 23-2

  . باید از مواد شیمیایی مخصوص شستشو استفاده شود -5- 23-2
  

  اتاق تجهیزات آمادگی جسمانی  - 23-3
آزاد خطرناك هستند و هاي  همه تجهیزات باید مطابق با دستورات کارخانه سازنده نصب شوند وزنه -1- 23-3

  . نباید در زمانیکه کشتی در دریا در حال حرکت است استفاده شود

در زمانیکه ها  دستگاه ایمنی. انوردان باید براي حفظ بهداشت و آمادگی جسمانی تشویق شونددری -2- 23-3
  . کشتی در دریا در حال حرکت است ممکن نیست مگر اینکه بصورت منظم بازرسی و بررسی شوند
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  استخرهاي شنا  -23-4
شدار دهنده یا اقدامات در زمانیکه یک استخر شنا در دسترس است دریانوردان باید به نکات ه -1- 23-4

عالئم هشدار دهنده باید در اطراف استخر . احتیاطی در مقابل خطرات معمول مربوط به شنا توجه داشته باشند
  . خطرناك از جمله شنا کردن به تنهایی و یا شیرجه زدن نصب شودهاي  براي کاهش انجام فعالیت

  . است تخلیه شود پیش بینیقابل استخر شنا باید در زمانیکه آب و هواي سنگین  -2- 23-4

می باشد زمانیکه استخر فاقد آببخصوص دراطراف استخرحفاظتی مناسب باید درهاي  ریل گارد-3- 23-4
  .کشیده شود

آب داخل استخر باید در فواصل زمانی مشخص تعویض و استخر نباید بیش از اندازه با آب پر شود زیرا -4- 23-4
  . خطرناك استبراي سالمتی دریانوردان 

  فاضالب هاي  سیستم - 23-5
گازهاي ناشی از سیستم فاضالب خطرناك است و ممکن است به داخل محل استراحت و یا محل کار  -1- 23-5

 .در مورد خطرات موجود و داراي اهمیت همه دریانوردان باید توجه کافی داشته باشند. دریانوردان وارد شود
. و نگهداري از سیستم فاضالب معرفی شودها  هی و ثبت بازرسیمناسب بایدبراي گزارش دهاي  روش

  . باید براي جمع آوري بوي بد که ممکن است در نتیجه گازهاي سمی تولید شود در نظر گرفته شودهایی  فعالیت

این .  شود باید در دسترس باشد می موادي که براي پاکسازي توالت و براي از بین برن جرم استفاده -2- 23-5
  .باشد می برند و براي بازیافت فاضالب الزم و ضروري می را از بینها  د باکتريموا

در صورتیکه وارد شدن به داخل مخازن فاضالب الزم باشد کارکنان باید در خصوص انجام این  -3- 23-5
  . و در مورد خطرات کمبود اکسیژن و وجود گازهاي سمی و قابل اشتعال آگاه و مطلع باشندها  فعالیت

هوا فاقد مانع باشند و هاي  و دریچهها  سیستم فاضالب باید طوري ساخته شده باشد که زهکش -4- 23-5
لوله کشی به اندازه کافی باید نصب و اطمینان حاصل شود که ذخیره کافی هوا هاي  هوا و شبکههاي  دریچه

  .وجود داشته باشد

شتی باید براي اطمینان از پخش متعادل هوا کهاي  و کابینها  همه محفظه تهویه درهاي  سیستم -5- 23-5
سیستم براي  مناسبتهویه باید در شرایط تمیز نگه داشته شود و شرایط هاي  سیستم. طراحی و نصب شده باشد
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خروج گاز و یا هاي  توجهات خاص باید براي سیستم. در نظر گرفته شود عملیات کشتیدر سرتاسر  تهویه هوا
توجهات خاص باید براي اطمینان از تمیز بودن . در نظرگرفته شودشستشو هاي  انمک توالت و تهویه درسیستم 
   .در نظر گرفته شودها  و کانالها  دریچه

  سایر مقررات – 24 
حفظ سطح باالیی از ایمنی باید در اولویت اول باشد و خطرات احتمالی باید بطور ها  عملیات تمامیدر - 24-1

براي انجام وظایف مربوطه و اقدامات احتیاطی باید اطالعات کافی در .ده شودکامل به دریانوردان توضیح دا
  : اختیار دریانوردان قرار داده شودو بطور ویژه نکات زیر رعایت شود

a -  درجاییکه خطر آتش سوزي و انفجار وجود دارد قانون محدودیت سیگارکشیدن و حمل فندك و باید
 مشخص شده توسط مالک کشتی ممنوعهاي  مکان ايبا استثنسیگار کشیدن . کبریت اعمال شود

توسط مالک کشتی مشخص نشده باشد تعیین مکان مشخص بر عهده ها  مکان درصورتیکه این. باشد می
 . کاپیتان کشتی است

b-  مورد سایر منابع قابل هشدار در مورد خطرات موجود نباید فقط براي سیگار کشیدن باشد بلکه باید در
و یا خطرات  خطرات استفاده نامناسب از تجهیزات الکتریکی استفادهل انفجار و اتمسفر قاب، اشتعال

 . ناشی از تخلیه الکتریسته ساکن نیز در نظر گرفته شود

c -  باید هشدارهاي الزم مورد مواد خطرناك از جمله نفت خام و سایر مواد روغنی  نشت و ریزشدر مورد
تجهیزات حفاظت شخصی براي حفظ  استفاده از موردکشتی باید اطالعاتی در مالک. توجه قرار گیرد

 . فراهم کند براي دریانوردان ایمنی در برابر نشت مواد نفتی

d- در گرماي باالي هوا کهنه که ممکن است بصورت خودبخود هاي  آغشته به روغن و لباسهاي  لباس
 . مشتعل شوند باید از بین برده شود و دیگر مواد قابل احتراق نباید انبار شود

e - خوکار باید در شرایط مناسب نگهداري شودهاي  اعالم خطر و سیستمهاي  تجهیزات و سیستم . 

f-  تواند باعث ایجاد جرقه شود فقط باید توسط افراد داراي صالحیت و ماهر انجام  می کههایی  فعالیتانجام
خطر بودن بی  ،گاز استبعد از اینکه مناطق کاري بخوبی آزمایش و مشخص شد که عاري از. شود

که احتمال شکل گیري گرد و غبار قابل هایی  مکان اعالم شود و هشدارهاي الزم در به سایر افراد محیط
 . انفجار در نظر گرفته شود

g-  قوانین و مقررات در فصل دهم باید اکیداً  شود می انجامدر جاییکه کار کردن در یک فضاي نیمه بسته
 . دنبال شود
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h- انجام کار خطري را در پی نداشته باشدصویب رسیده باشد مگر اینکه کار مجوز انجام کار باید به ت . 

i- تجهیزات حفاظت شخصی مناسب باید پوشیده شود . 

آموزشی هاي  العملشوند با دستور می کشتیکه واردکشتی باید مطمئن باشند که دریانوردانیمالکان -3- 24-1
اورژانس و استفاده از هاي  روش آموزش. کشتی آشنا باشند مربوط به انجام عملیات بر رويهاي  مناسب و آموزش

شامل  کههرگونه تجهیزات خاص در شرایط اضطراري باید در فواصل زمانی منظم مورد بررسی قرار گیرد
مواقع رخ دادن حوادث، تماس با مواد و گازهاي خطرناك استنشاق شده و یا بخارات اولیه درهاي  کمکآموزش

  . سمی است

 مناسب و اطالعات در مورد تمامهاي  العمل دستور کشتیمالک کشتی باید براي خدمه و کاپیتان -4- 24-1
که مسئول عرشه کشتی هستند براي بلند کردن و حمل ایمن بار و کاال باید از اشخاصی. فراهم کند راها  عملیات

احتیاطی در مدت زمان سفر  همه اطالعات قبل از بارگیري و انجام عملیات آگاه باشند و همچنین اقدامات
در تمام . بقیه خدمه نیز باید همچنین در مورد اقدامات احتیاطی الزم توصیه شوند. دریایی در نظر گرفته شود

بنادر تخلیه و بارگیري کاپیتان کشتی و یک مقام رسمی از ترمینال دریایی باید چک لیست ایمنی را بررسی 
بارگیري باید بررسی و مورد توافق بین کاپیتان و هاي  روش نبارکردن وا،  قبل از شروع بارگیري محموله. کند

  . متصدي ترمینال دریایی قرار گیرد

اشنایی عملیات بارگیري هاي  العمل دستور وها  روش باها  کشتی باید مطمئن شود که همه کشتیمالک -5- 24-1
   .بر روي کشتی موجود باشدها  العمل دستور کامل داشته باشند و این

براي به حداقل رساندن خطر قرار گرفتن در برابر محموله که ممکن است پوست را تحریک کند  -6- 24-1
و دریانوردان باید براي حذف گرد و غبار ناشی از محموله و  حفاظتی مناسب بپوشندهاي  دریانوردان باید لباس

ینکه بصورت تصادفی با غذا خورده نشود و براي اها  آن براي جلوگیري از وارد شدن گرد غبار به محیط زندگی
  . لباس هایشان را بطور مرتب بشویند

وقتی کشتی در دریا در حال حرکت است محموله موجود در انبار کشتی و بر روي عرشه کشتی باید  -7- 24-1
در مدت زمانیکه شرایط آب و هوایی نامساعد است براي حرکت کشتی باید بر اساس . بطور منظم بررسی شود

  .محکم و خطرات بالقوه تمهیدات الزم در نظر گرفته شودهاي  دستورات براي کاهش ضربه
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  فله هاي  حمل کاالهاي و محموله -2- 24
خاص بطور ویژه در زمان بارگیري و تخلیه و یا عملیات هاي  گرد و غبار تولیدشده به وسیله محموله -1- 24-2

جار بودن داشته باشد و باید تا آنجاییکه ممکن است خطرات پاکسازي ممکن است خطر سمی بودن و یا قابل انف
   .به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا کند موجود

ایجاد مشکالتی براي  باعث تواند می در حالیکهآیند و  می برخی از کاالي فله جامد به نظر بی ضرر -2- 24-2
  : سالمتی دریانوردان شود به عنوان مثال

a - کند می ي سمی بر اثر تجزیه تولیدکود نیترات آمونیوم گازها. 

b-  باشد می سنگ معدن نوعی آنتی موان سمی حاصل ازگرد و غبار . 

c - شود سمی است می نتیرات باریم بر روي مواد غذایی بلعیده حاصل از گرد و غبار . 

 
ت درها باید بسته نگه داشته شود زیرا باعث وارد شدن گرد و غبار به داخل کابین محل استراح -3- 24-2

  .شود می دریانوردان

استفاده براي حمل کاالي فله جامد باید به عنوان فضاي محدود شده و خطرناك مورد توجه فضاي -4- 24-2
براي وارد شدن به داخل این فضاها در فصل دهم عنوان شده و باید اکیداً ها  العمل دستور وها  روش .قرارگیرند

  . دنبال شود

 معرفی شده اند بر روي محموله فله جامد که به عنوان مواد اکسید شونده هاي محمولهخواص مواد  -5- 24-2
این مواد ممکن است در نتیجه باعث کاهش اکسیژن، انتشار گازهاي سمی و گازها با قابلیت . شودبرچسب زنی 

برخی مواد . دیگر مواد ممکن است در زمانیکه مرطوب هستند گازهاي سمی منتشر کند. خود اشتعالی شود
باشند و خاصیت خورندگی و اسیدي دارند و از طرف  می صورتیکه مرطوب شوند براي پوست و چشم مضردر

  . دنشو می دیگر باعث خوردگی ساختارکشتی

ات مناسب کند باید به تجهیز می کنند که گازهاي سمی تولید می حملهایی  که محمولههایی  کشتی -6- 24-2
  براي کشف گاز مجهز شوند
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از کاالهاي فله جامد بطور ویژه سنگ معدن از ارتفاع باال و با سرعت زیاد به داخل انبارهاي  تعدادي -7- 24-2
از وارد باید کند و با کاهش سرعت بارگیري  می شود و در نتیجه به ساختار کشتی فشار وارد می کشتی بار زده

  .آمدن فشار به ساختار کشتی جلوگیري شود

بارگیري از کشتی باید بطور مناسب براي اینکه کشتی در معرض فشارهاي ریزي براي تخلیه و برنامه-8- 24-2
 بارگیري کاال موجود نحوهبراي ) ایمنی جان اشخاص در دریا( مقررات سوالس. انجام شودغیر منتظره قرار نگیرد 

هاي  العمل دستور کاالهاي فله جامد شامل جزئیات مشخص و همچنین در خصوصها  دستور العمل.باشد می
  . جامد در دسترس استهاي  دریانوردي براي بارگیري و تخلیه ایمن محمولهالمللی  بین ازمانس

شامل زغال سنگ و دیگر مواد با خصوصیات فیزیکی مشابه ممکن است در ها  برخی از محموله -9- 24-2
محتواي رطوبت بنابراین . شرایطی باالتر از حد مجاز رطوبت جذب کنند و ممکن است کاال دچار تغییراتی شود

  . باید بدقت قبل از بارگیري و در مدت زمانیکه کشتی در دریا است بررسی شود

به آن  هشدارهاي الزم براي جلوگیري از وارد شدن مایعات از طریق خطوط لوله کشی و رسیدن -10- 24-2
ریایی باید در شرایط کشتی در طول سفر دهاي  کاالهاي فله جامد در انبار. انبارهاي محموله در نظر گرفته شود

  . مناسب نگهداري شود

متحرك و یا هاي  هشدارهاي الزم براي جلوگیري از وارد شدن آب به داخل انبارها از طریق دریچه -11- 24-2
  . ثابت در زمانیکه کشتی در دریا در حال حرکت است در نظر گرفته شود

   .ماس با آب رطوبت جذب کند استفاده کرداز آب نباید براي سرد سازي کاال که ممکن است در ت -12- 24-2

. مناسب براي بازرسی تهویه باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیردالمللی  بین مقررات ملی و -13- 24-2
 مشخص از جمله زغال ،براده و زغال چوب و کنسانتره به عنوان مواد خود اشتعال برچسب زنیهاي  محموله

خنک سازي این مواد باید با . به اندازه کافی باال است شعله ور شوند شود و ممکن است در زمانیکه دما می
ویژه انجام شود و آب مورد استفاده براي خنک سازي محموله ممکن است باعث افزایش درجه هاي  مراقبت

دماي انبارهاي حاوي کاال . حرارت و در نتیجه منجر به مشتعل شدن بصورت خودبخود و یا منجر به انفجار شود
  .مالک کشتی بررسی شودهاي  العمل دستور ید بصورت روزانه بررسی و یا مطابق بابا
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 گرد و غبار ناشی از کاالهاي فله جامد ممکن است مشتعل شود و بطور ویژه در زمانیکه انبار تمیز -14- 24-2
سیگار کشیدن . ه شودبار باید به دریانوردان هشدارهاي الزم در مورد خطرات احتمالی داد از تخلیهشود و بعد می

باشد و  می الکتریسته ساکن منبع اصلی خطر. باید ممنوع و پاکسازي با ایجاد کمترین گرد و غبار انجام شود
باید براي اطمینان از اینکه تجهیزات استفاده شده براي کنترل خطرات احتمالی مناسب است در نظر ها  مراقبت

  .گرفته شود

ل مخازن مربوط به انبار در زماینکه انواع حبوبات در حال بارگیري است وارد کارکنان نباید به داخ -15- 24-2
  . شوند

  حمل کانتینر هاي  کشتی -3- 24
کافی و مورد نیاز به ویژه در مورد عملیات تعمیر و هاي  صاحبان کشتی باید براي دریانوردان آموزش -1- 24-3

   .مخصوص حمل کانتینر فراهم کنندهاي  نگهداري از جرثقیل

راهنما براي نحوه عملیات و نگهداري از هاي  صاحبان کشتی باید براي هر کشتی دستور المعل -3- 24-3
  .  فراهم کنند را مربوط به انبار کردنهاي  العمل دستور تجهیزات باربري و همچنین

ز براي انبار بیشترین وزن ناخالص و وزن مجا،  کانتینر باید داراي تاریخ ساخت، شماره شناسایی هر -4- 24-3
    .کردن بار و سایر مشخصات ایمنی مطابق با استانداردهاي تصویب شده در کشور باشد

لنگر بر روي عرشه کشتی و هاي  زنجیر. در نظر گرفته شودآن  طراحی استحکام کانتینر باید در ابعاد -5- 24-3
   .براي بلند کردن کانتینر استفاده شود یا در انبار نباید

پوشش . به پوشش دریچه نباید بار اضافه وارد شود،  انبارهاي  روي دریچهمان حمل کانتینرها بردر ز -6- 24-3
    .باید در برابر لغزش و ضربه مقاوم باشد

همه کانتینرها باید بطور کافی ایمن شده باشند و ترجیحاً ریل گاردهاي محافظ براي جلوگیري از  -8- 24-3
  . پایین تر قرار گرفته اند استفاده شودهاي  قسمت لغزش کانتینرهایی که در

  . شود میها  آن به وزننباید بر روي کانتینر تحمیل شود زیرا باعث اضافه شدن  اضافیهیچ نیروي  -9- 24-3
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از  مناسب شود تجهیزات حفاظت شخصیکارگران باید درزمانیکه عملیات بارگیري کاال انجام می-10- 24-3
اهرم طراحی شده هاي  براي ایمن بودن در برابر ضربه باید از میله .بپوشندمنی کاله ای،  جمله لباس کار مناسب

  . براي محکم کردن دستگاه کشش کاال استفاده کرد

  . در مورد بارگیري کانتینر توجهات خاص باید براي امکان اعالم اشتباه وزن در نظر گرفته شود -11- 24-3
شوند ممکن است به  می صاف انبارهاي  که بر روي تختهو وسایلیاقالم سنگین، ماشین آالت یا ابزار  -12- 24-3

  . ایمنی بیشتر در برابر ضربه احتیاج داشته باشد

در . چیده شده بر روي عرشه کشتی فراهم شودهاي  ابزارهاي ایمنی باید براي ارزیابی کانتینر -13- 24-3
ایر تجهیزات مناسب دیگر براي جلوگیري از جاییکه عملی باشد دریانوردان باید با کمربندهاي ایمنی و یا س

  . افتادن مجهز شوند
هاي  شود باید از کابل می در جاییکه ذخیره الکتریسته کشتی براي سرد سازي کانتینر استفاده -14- 24-3

قبل از اینکه ذخیره . ذخیره با اتصاالت مناسب براي مدارات جریان و براي ارت کردن کانتینرها استفاده شود
و هرگونه نقص موجود از قبل بررسی و تعمیر ها و اتصاالت بازرسی شده باشند استفاده شود کابلیسیته الکتر

آن  باید فقط درصورت خاموش شدن نیروي برقهاي  کابل. شود و مجدداً توسط اشخاص مسئول آزمایش شود
  . جابجا شود

وجود دارد احتماالً نقص در تجهیزات آن  وطکارگران باید آگاه باشند که کانتینرهایی که احتمال سق -15- 24-3
و اینکه ساختار کانتینر ممکن است اضافه بار داشته باشد و یا در طی عملیات تخلیه و  داشتهبارگیري وجود 

. کارگران در مدت زمان عملیات تخلیه و بارگیري نکات ایمنی را رعایت کنند. بارگیري دچار نقص شده است
  . قرار دارد ایستاده باشندها  آن رهایی که در باالي سرکارگران نباید در زیر با

تجهیزات حفاظت کارگران باید در زمانیکه بر روي عرشه کشتی و در مجاورت کانتینر هستند  - 16- 24-3
در مدت زمان عملیات حمل و ها  باید آگاه باشند که شل و رها شدن چرخ دندهها  آن .بپوشندشخصی مناسب 

  . وجهی را به دنبال داردنقل کاال خطر قابل ت

بعد از اینکه ها  همه مناطق عرشه و نقاط باالیی کانتینرها باید براي امکان شل شدن چرخ دنده -17- 24-3
  . عملیات حمل و نقل کاال به اتمام رسید بررسی شود
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تینرو از درصورتیکه یک کانتینر نشتی داشته باشد محتواي کاال باید در ابتدا از برچسب روي کان -18- 24-3
  . مدارك موجود بر روي عرشه کشتی مشخص شود

  . کانتینرهاي یخچالی چند منظوره باید فقط بصورت عمودي باال برده شوند -19- 24-3

  قایق موتوري براي حمل مسافران  و مخصوص حمل ماشین آالتهاي  کشتی -4- 24
ویژه در مورد عملکرد و ت لزوم و بطوردر صورمخصوصهاي  دریانوردان آموزشمالکان کشتی باید براي -1- 24-4

  . نگهداري از رمپ و درهاي الحاقی در نظر بگیرند

  . در دسترس باشد بر روي کشتیکتابچه راهنما در خصوص مسائل ایمنی باید  -2- 24-4

نقص در سوراخ ها  از طریق نقص در بستن دریچه توجهات خاص براي امکان نفوذ آب براي مثال -3- 24-4
عدم بازگشت دریچه مخزن آب خن کشتی که مخزن آب خن کشتی و نقص درهاي  سته شدن لولهزهکش، شک

هرگونه نفوذ آب باید فوراً به پل . گرفته شودممکن است ثبات کشتی را تحت تاثیر قرار دهد باید در نظر
    .کند افسر نگهبان باید در اسرع وقت علت ورود آب را بررسی و اصالح. فرماندهی کشتی گزارش شود

کاپیتان باید اطمینان حاصل کند که سیستم موثر نظارت و گزارش در مورد باز و بستن شدن درها و  -4- 24-4
  .انجام شود در زمانیکه کشتی در دریا در حال حرکت است درها نباید هرگز باز شوندها  رمپ

  .باید بر روي کشتی حمل شود گاز باشدابزارهاي مناسب کشف گاز براي بررسی اینکه فضا عاري از - 24-4-5 

انبار کردن و نگهداري از تجهیزات داده شده در کتابچه راهنما باید در زمان کارکردن ،هاي  توصیه -6- 24-4
  . دنبال شود

  .ثابت نگه داشتن محموله فراهم شودکشتی باید برنامه و ترتیبات الزم براي در -7- 24-4

باربري ،بارگیري و انبار کردن مشورت کرد و هاي  مورد دستورالعملکشتیرانی در هاي  باید با شرکت -8- 24-4
  . را مورد بررسی قرار دادها  قوانین و مقررات مربوط به این شرکت

قبل از شروع حمل هر گونه وسیله نقلیه باید شخص ماهر و داراي صالحیت شرایط را براي حمل و  -9- 24-4
براي نقص در حمل و نقل وجود داشته باشد نباید حمل و نقل درصورتیکه دلیلی . نقل ایمن بار بررسی کند
  :انجام شود از جمله اینکه
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a - محموله در شرایط غیر قابل قبول بسته بندي و یا انبار شده باشد. 

b- وسیله نقلیه در وضعیت و شرایط نامناسب قرار داشته باشد و نیاز به تعمیر وسیله نقلیه باشد. 

c - ا بصورت ایمن انبار کنند و این مورد ممکن است باعث ایجاد خطر براي واحدهاي باربري نتوانند کاال ر
 . کاال و اعضاي خدمه شود،  کشتی

d- محموله حاوي کاالهاي خطرناك باشد . 

e - امکان عالمت گذاري مناسب کاال وجود نداشته باشد . 

کشتی، ابعاد و وزن وسیله وسیله نقلیه بستگی به فضاي انبار ) باربندها( نوع و تعداد واحد نگهدارنده -10- 24-4
  . نقلیه دارد

حمل و نقل ،انبار و امنیت وسیله نقلیه باید بطور مناسب توسط دو نفر شخص ماهر و داراي -11- 24-4
وسایل ارتباطی به عنوان مثال بیسیم . صالحیت و تحت نظارت افسر مسئول برنامه ریزي و طرح ریزي شده باشد

  . جاییکه الزم است استفاده شود قابل حمل و نقل باید در زمان و در

جمع شدنی مخصوص ماشین و سایر تجهیزات هاي  کشتی،سکوهاي استقرار ماشین، عرشههاي  رمپ -12- 24-4
ایمنی براي اطمینان از عدم ایجاد خطر براي  تجهیزات. باشندمشابه باید فقط تحت نظارت افسر مهندس کشتی 

  . جهیزات فراهم شودبهداشت و ایمنی اشخاص در زمان فعال شدن ت

. باشند نمی مجاز به باقی ماندن بر روي وسایل نقلیه بر روي عرشه کشتیها  مسافران و راننده -13- 24-4
ها  هشدار دهنده در فضاي انبار وسایل نقلیه و محل اقامت مسافران براي هشدار به مسافران و رانندههاي  عالمت

  . اي مسافران باید به حداقل زمان ممکن کاهش یابددوره زمانی تخلیه وسایل نقلیه بر. نصب شود

مسیرهایی که براي حرکت وسایل نقلیه بر روي عرشه کشتی در نظر گرفته شده است باید به اندازه -14- 24-4
  ..کافی گسترده و ایمن براي استفاده و بطور واضح عالمت گذاري شده باشد

کاربردي باید براي آگاهی اشخاص برروي ماشین ايالعمل هنکات هشدار دهنده مناسب یا دستور-15- 24-4
نکات هشدار دهنده براي به حداقل رساندن .  شودرسانی  اطالع آالت نصب و همچنین در مورد خطرات موجود

  . خطرات در رابطه با بهداشت و ایمنی در نظر گرفته شود
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که رنگ مناسب لباسی کنند باید  می دریانوردانی که برروي وسایل نقلیه موجود در عرشه کشتی کار - 16- 24-4
  .با وضوح دید باال داشته باشد بپوشند

نحوه انبارکردن و امنیت وسیله نقلیه براي اطمینان از ،  دریانوردان باید در مورد نظارت بر رانندگی -17- 24-4
  . انجام دهند الزمهاي  اینکه هیچ شخصی در معرض خطر قرار نداشته باشد مراقبت

تالشی براي حفظ امنیت وسیله نقلیه نباید انجام شود تا زمانیکه بطور مناسب متوقف شود و  هیچ -18- 24-4
  . موتورآن خاموش شود

کنند در دسترس  می کارکمدر مناطقی با نوردستی باید درجاییکه دریانوردانو چراغ هايمشعل -19- 24-4
  . باشد

براي جلوگیري از آسیب پیش ها  باشند و مراقبتدریانوردان در مورد مسائل ایمنی سفارش شده -20- 24-4
  . بینی شده و خطرات احتمالی انجام دهند

و در زمانیکه بستن مجدد اتصاالت الزم باشد باید دریاییمدت زمان سفرنقاط اتصال و نگهدارنده در-21- 24-4
ان سفر دریایی باید کننده از فضاي انبار وسایل نقلیه در مدت زماشخاص بازرسی. بطور منظم بررسی شود

مقررات . در نظر بگیرند را هشدارهاي الزم براي جلوگیري از آسیب در زمان حرکت یا باال و پایین رفتن کشتی
  . ملی و بین الملی در مورد بازرسی براي تهویه مناسب فضاي انبار باید رعایت شود

عرشه کشتی باید بطور مداوم پایش  سطح صدا در مورد ماشین آالت و وسایل نقلیه موجود بر روي -22- 24-4
  . و حفاظهاي شنوایی مناسب پوشیده شود

هاي  عالمت.باشد می ممنوعسیگار کشیدن بر روي وسایل نقلیه موجود بر روي عرشه کشتی  -23- 24-4
  . استعمال دخانیات ممنوع باید در داخل فضاي انبار و در ورودي فضاهاي مربوطه نصب شود

کشف شود همه مدارات و تجهیزات الکتریکی که از نظر وخارات قابل اشتعال بررسیدرصورتیکه ب -24- 24-4
کارکنان و مسافران نباید تازمانیکه بخارات بطور موثر . ایمنی مشکوك است باید از منبع اصلی قطع شوند

  .پراکنده نشده اند به این فضاها وارد شوند
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کشتی و وسایل بلندکردن محموله باید از آب هاي  همه وسایل نقلیه بر روي عرشه کشتی، رمپ -25- 24-4
  . گریس،نفت یا هرگونه مایعاتی که ممکن است باعث لغزش و یا سقوط افراد شود پاکسازي شود

روي وسایل نقلیه موجود بر گاز استیلن نباید برسوخت و سیلندرهايهاي  چلیک، کانیستر، محفظه - 26- 24-4
  . روي عرشه کشتی حمل شود

-کاالهاي خطرناك در نظرو کامیونهاي حمل وسایل نقلیه، واحدهاي باربري باید برايتوجهات خاص-27- 24-4

سند و مدارك حمل و نقل باید بهمراه . کامل ایمنی باید بر روي وسایل نقلیه مشخص شودگرفته شود و اطالعات
  . وسیله نقلیه باشد

  
  مخازن نفت  -5- 24
براي تانکرهاي نفتی و ترمینالهاي نفتی در نظر المللی  بین قوانین و مقررات توجهات ویژه در مورد -1- 24-5

  . گرفته شود و اطالعات جامع در مورد ایمنی تانکرها فراهم شود

در رابطه با نحوه عملیات و مقررات خاص در ها  العمل دستور هاي مناسب وکشتی باید آموزشمالک -2- 24-5
  . کنند فراهم کند می نی که برروي تانکرهاي حمل سوخت و نفت کاراضطراري براي کارگراهاي  وضعیت

براي هر عملیات کاپیتان کشتی باید یک افسر ماهر و داراي صالحیت که آشنا با مسائل ایمنی  -3- 24-5
  . در نظر بگیرد است عملیات در رابطه با مخازن

  : در نظر گرفته شودتوجهات ویژه براي دنبال کردن دستورات صادر شده در زیر  -4- 24-5
a - ایمنی بر روي عرشه کشتی که بوسیله کمیته ایمنی و داراي صالحیت و با هاي  دنبال کردن خط مش

 .همکاري اشخاص تعیین شده در نظر گرفته شده است

b- مشخص در مورد انجام هاي  احتیاج به مقررات شدید در مورد منع استعمال دخانیات و خط مشی
 جوشکاريهاي  فعالیت

c - ج به اعضاي خدمه که اطالعات کافی و جامع در مورد ماهیت خطرات حمل کاال داشته باشنداحتیا . 

d-  احتیاج به اعضاي خدمه آگاه به مسائل بهداشتی و اطالعات الزم در زمینه سرطان زا بودن برخی مواد از
 .کم بخارات بنزین در هوا هاي  جمله غلظت
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e -  هشدارهاي ایمنی آگاه باشند و عملیات واکنشی در زمانیکه احتیاج به اطمینان از اینکه دریانوردان به
 . دهد انجام شود می نشت رخ

 
  تانکرهاي حمل کننده مواد فله شیمیایی  - 6- 24
شوند باید فقط مواد شیمیایی حمل کنند  می گرفتهکه براي حمل مواد شیمیایی در نظرکشتی هایی-1- 24-6

  .باشند می ساخته شده اند و داراي گواهینامه مشخصفقط براي حمل این مواد ها  زیرا این کشتی

  .توجهات ویژه در خصوص اطالعات ایمنی تانکرهاي حمل مواد شیمیایی در نظر گرفته شود -2- 24-6

مالک کشتی باید دریانوردان آموزش دیده در مورد تانکرهاي حمل کننده مواد شیمیایی استخدام  -3- 24-6
  . ات حمل ایمن و تماس با مواد شیمیایی باشدباید در مورد مقررها  آموزش.کند

داراي صالحیت که آشنا و مطلع با ایمنی عملیات در رابطه با براي هر عملیات کاپیتان باید یک افسر -4- 24-6
 کاپیتان باید مطمئن باشد که افسر انتخاب شده تجربه کافی. تانکرهاي حمل مواد شیمیایی است استخدام کند

  .باشد داشته را زمینه این در

  :نکاتی که الزم است رعایت شود در زیر عنوان شده است-5- 24-6
a - اطمینان از اینکه هرگونه کاال و محموله موجود در کشتی در مدارك مربوط به حمل بار فهرست شده باشد . 

b- شود آنالیز و تجزیه و تحلیل الزم براي مشخص روي کشتی حمل میدر صورتیکه یک محموله ترکیبی بر
 . این اطالعات باید در کشتی در دسترس باشد.ترکیبات خطرناك فراهم شود شدن

c -  اطمینان از اینکه اطالعات کامل از خواص فیزیکی و شیمیایی محموله فراهم شده است و بهمراه مدارك
 .حمل بار در کشتی در دسترس باشد

d-  باشند و عملیات اضطراري در مواقع اطمینان از اینکه دریانوردان از اقدامات احتیاطی و مسائل ایمنی باخبر
 .شیمیایی در نظر گرفته شودهاي  رخ دادن نشت و یا در معرض قرار گرفت خدمه با آالینده

e - اطمینان از اینکه نگهدارنده محموله براي جلوگیري از لغزش فراهم شده باشد. 

f- صل زمانی منظم اضطراري با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات در فواهاي  در نظر گرفتن آموزش 

g- دهد فراهم شود می رخاي  اولیه براي مواقعی که حادثههاي  موثر آموزشی و تعلیمی کمکهاي  برنامه . 

است انتخاب ها  براي هر عملیات کاپیتان باید یک افسر داراي صالحیت که آشنا با مسائل ایمنی تانکر -6- 24-6
  . شده آموزش مناسب و کافی دیده باشد کاپیتان باید اطمینان حاصل کند که افسر انتخاب. کند



١٢٧ 
 

  گازهاي مایع طبیعی  حمل کنندهها  کشتی - 7- 24
در نظر گرفته شده براي حمل گاز مایع باید فقط گاز مایع حمل کنند زیرا داراي ساختار هاي  کشتی -1- 24-7

 صادرها  یمشخص براي این کشتهاي  و تجهیزات مناسب براي حمل گاز مایع هستند و همچنین گواهینامه
  . شود می

گاز مایع و همچنین حمل و نقل گاز مایع بر روي توجهات خاص در مورد قوانین ایمنی تانکرها حمل -2- 24-7
  .کشتی و در بندرهاي تخلیه و بارگیري در نظر گرفته شود

لیات و دریانوردانی که در مورد تانکرهاي حمل گاز مایع و در رابطه با نحوه عممالک کشتی باید -3- 24-7
  .کافی دیده اند استخدام کندمقررات ایمنی آموزش

  . فراهم شودآن  گسترده با توجه به نوع کشتی و محمولههاي  آموزش -4- 24-7

براي هر عملیات کاپیتان باید افسر ماهر که آشنا به مسائل ایمنی تانکرهاي حمل کننده گاز مایع  -5- 24-7
ن حاصل کند که افسر انتخاب شده آموزشهاي کافی و مرتبط را دیده باشد انتخاب کند و کاپیتان باید اطمینا

  . باشد
  

  : شده است عنوانتوجهات خاص که الزم است در زیر -6- 24-7
a - در دسترس باشدمشخص و ها  اطمینان از اینکه خواص شیمیایی و فیزیکی محموله . 

b- لیاتهاي اضطراري در مواقع رخ دادن اطمینان از اینکه دریانوردان از اقدامات احتیاطی باخبر باشند و عم
 . ریزش و نشت انجام شود

c - اولیه در مواقعی که امکان تماس فیزیکی با گازهاي مایع و هاي  کمکبرنامه و طرح موثر براي آموزش
 . وجود دارد) درجه سانتی گراد 160دماي زیر  ( خطوط لوله

d- یزات حفاظت شخصی و تجهیزات تجسس اضطراري در فواصل زمانی مشخص با استفاده از تجههاي  آموزش
 . و نجات انجام شود

 
  مسافربريهاي  کشتی - 8- 24
حضور افراد آموزش دریانوردي از جمله کنوانسیون سوالسالمللی  بین اساس کنوانسیون سازمانبر -1- 24-8

  . باشد می ضروري و الزم سایر افراد دیده بر روي کشتی براي کمک کردن به



١٢٨ 
 

اب شده براي یاري و کمک رسانی به مسافران در شرایط اضطراري باید براي اطمینان از افراد انتخ -2- 24-8
کمک  کشتیافراد آموزش دیده باید فقط به مسافران در.بیشتر دیده باشندهاي  انجام وظایف آموزش و تعلیم

  . رسانی کنند

کمک رسانی به مسافران در مدت اي باشد کهارتباطی دریانوردان انتخاب شده باید بگونههاي  مهارت -3- 24-8
  :موارد مهم که باید درنظر داشته باشند شامل. اضطراري به اندازه کافی انجام شودهاي  زمان وضعیت

a - زبانهاي مناسب با توجه به ملیت مسافران انتخاب شود. 

b- مک رسانی تواند یک ابزار ارتباطی مناسب براي برقراري ارتباط و ک می مکالمه مقدماتی به زبان انگلیسی
 .مسافران باشد 

c - هشدار در هاي  هاي دستی یا پیامممکن است در یک موقعیت اضطراري ابزارهاي دیگر از جمله عالمت
 . مسیرهاي تخلیه در زمانیکه ارتباط زبانی غیر عملی باشد استفاده شود

d- دیگر زبانها فراهم  یاها  آن بطور گسترده تکمیل آموزش مسائل ایمنی براي مسافران با توجه به زبان اصلی
 . شود

  : شهاي فراهم شده باید شامل موارد زیر باشد اما محدود به این موارد نیستآموز -4- 24-8
a - نحوه عملکرد زنگ ،  کنترل حریقهاي  روش اطالع رسانی در مورد کاربرد و نحوه استفاده از جلیقه نجات و

 یک مکان مشخص مربوط به جمع آوري مسافران درها  خطر عمومی و آیین نامه

b- تجسس و نجات هاي  روش محل تجمع مسافران وهاي  مکان برنامه ریزي براي موقعیت 

c -  استفاده از تجهیزات در مواقع اضطراري 

d-  نجات هاي  جلیقه موقعیتآموزش در خصوص مکان و 

e - اولیه مقدماتی و انتقال مصدومین هاي  کمک 

f- دهی و  داي زنگ خطر براي آگاهی مسافران و گزارشباال بردن ص،  ارتباطی داخلیهاي  استفاده از سیستم
 اصالع رسانی 

g- هاي  دادن پیام،  در هنگام تخلیه در شرایط اضطراريها  آن استفاده از فهرست مسافران و یا شمارش
 اضطراري و تجهیزات تخلیه هاي  آموزش در خصوص خروجی،  خطر،اهمیت توجه به دستورات

h- همکاري در رابطه با جمع شدن ،  فرار و نجاتهاي  روش ش در رابطه باآموز،  کنترل مسافران در راهروها
موجود براي تخلیه اشخاص معلول و اشخاصی که احتیاج به هاي  روش مشخص وهاي  مکان مسافران در

 . خاص دارندهاي  کمک
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i- ظتی مداوم براي استفاده از چند نوع از تجهیزات از جمله پوشیدن جلیقه نجات و پوشش حفاهاي  تمرین
 مناسب 

j- هاي مربوط به قایق نجات و انتقال هاي اطفاء حریق و آموزشرابطه با آموزشدرپی درمشارکت پی
 مجروحین 

k- ارتباط داخلی هاي  پی درپی در رابطه با استفاده ازسیستمهاي  تمرین 

l-  پی درپی در رابطه با تخلیه مسافران و خدمه هاي  تمرین 

m - استفاده از باالبرها و اطمینان از اینکه مسافران پوشش مناسب و اي ه آموزش در خصوص موانع و محدودیت
 جلیقه نجات بطور صحیح پوشیده باشند 

n- تنفسی استفاده شودهاي  در صورت رخ دادن حریق زنگ اعالم خطر بصدا در آید و از محافظ 

تخلیه هاي  رت و شیوهباید به مسافران بر حسب ضروها  و تعلیمها  قبل از جدا شدن از بندر، آموزش -5- 24-8
  . ارائه شود

کوتاه مربوط به مسائل ایمنی باید بعد از اینکه مسافران وارد کشتی شدند هاي  درصورت امکان فیلم -6- 24-8
  . نمایش داده شود

کمک رسانی به مسافران در مکان مناسب نصب و باید با زبان قابل فهم اضطراري باید برايهاي  عالمت -7- 24-8
حاوي جلیقه هاي  تجمع وجعبههاي  مکان مسیرهاي مشخص براي رسیدن به. یت مسافران ارائه شودبراي اکثر

  .نجات بر روي کشتی وجود داشته باشد

در ارتباط با استفاده صحیح از قایق نجات بر اساس کنوانسیون سوالس به دریانوردان داده ها  آموزش -8- 24-8
  .م آزمایش شودابزار و تجهیزات نجات باید بطور منظ. شود

منظم آزمایش و بررسی شوند و تحت شرایط مناسب ارتباطی و زنگ خطر باید بطورهايسیستم -9- 24-8
  . نگهداري شود

مشخص باید هاي  العملو دستورایمنیهاي  ها در مناطق دور از ساحل تمرینکشتیازبراي پشتیبانی -10- 24-8
  .باشد در دسترس) در مناطق دور از ساحلها  مایت از کشتیعملیات ح( از قوانین دریایی 59براساس بخش 

  


