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  معاونت كنترل آفات

  هاكشدفتر آفت

 هاكشآفت انبار نگهداري استانداردهاي

 

 

  ١٣٩٨آذرماه  -   پيمان سيدين: تهيه و تنظيم 
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مورد استفاده در مديريت عوامل  يهاكشآفت و شيميايي شود كه انواع تركيباتها به محلي اطالق ميكشانبار آفت: تعريف انبار

نگهداري . دنشونگهداري مي براي مدت معيني امد در آنبصورت تكنيكال و آماده مصرف به اشكال مختلف گاز، مايع و ج خسارتزا
  .مصداق دارد سموم سازندهكارخانجات فرموالتور و جهت توليدات  تنها  فوق الذكر تكنيكال سموم و  ساير تركيبات شيميايي

  :شودانبار كوچك و انبار بزرگ تقسيم مي فرمدو انبار به 

 ٥/١داخل آن كمتر از  متر مربع بوده و عرض راهروهاي ١٠٠ز كه داراي مساحت كمتر ا شودبه انباري اطالق مي:  نبار كوچكا

 .نباشدمتر 

  . متر مربع باشد ١٠٠كه داراي مساحت بيش از  شودميبه انباري اطالق  : بزرگ انبار 

. اين گونه انبارها چنانچه مجهز به وسايل مكانيكي يا موتوري حمل و نقل باشند، بايد متناسب با عبور وسايل طراحي شودراهرو 
  .ه باشدسفيد از دوطرف خط كشي و مشخص شدترجيحاً راهرو طولي بايد تا انتهاي انبار خالي از كاال بوده و با رنگ 

ظرفيت اضافه % ١٥حداقل به نحوي كه  باشد و مواد شيميايي مورد نگهداري مطابقت داشته هاكشآفت حجمبا  بايد ظرفيت انبار 
اين مواد بارگيري و حمل و نقل  براي سهولت .خالي نگه داشته شود ها و احتياجات احتمالي آيندهجهت جابجايي آسان محموله

 .متر از يكديگر بنا شوند ١٠فواصل حداقل  باهاي انبار سالنبايد 

  

  :انبار محل

محل انبار بايد به نحوي انتخاب شود كه حداقل سه جهت اطراف ساختمان به لحاظ دسترسي خودروهاي امدادي و  -١
وسايل اطفاء حريق و ارسال تجهيزات ضروري در شرايط اضطراري آزاد باشد و راههاي دسترسي مناسب براي حمل و 

 .خودروها در شرايط ويژه موجود باشد به نحوي كه بدون برخورد با مانع تا درب ورودي انبار امكان پيشروي باشدنقل 

، ها، بازار ميوه و تره بارنها، بيمارستاجمله مدارس، فروشگاهانبارهاي بزرگ بايد به دور از مناطق مسكوني و عمومي از  -٢
مورد و يا به منظور استحصال آب  دارندهايي كه در مسير سيالب قرار زمين دني و ذخاير آب زير زميني ومنابع آب آشامي

به  هاي زير زميني باالبآسطح  باها در مناطقي ضمناً احداث اين انبار ) .٣مطابق بند (حداث شود گيرند، ااستفاده قرار مي
 .ممنوع استدليل خطر نفوذ مواد شيميايي به سفره هاي آب زيرزميني، 
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بايد تابع مقررات سازمان حفاظت محيط ...ها از تاسيسات، مناطق مسكوني، رودخانه ها وكشله انبارهاي آفتحداقل فاص - ٣
ها ها و جادهمتر، بزرگراه ٥٠٠متر، مراكز درماني و آموزشي  ٣٥٠ها بدين صورت كه فاصله انبار از سكونتگاه. زيست باشد

 ٢٥٠هاو كانال هاي آب ها، چشمهمناطق حفاظت شده، رودخانه ها، قناتها، پناه گاه حيات وحش، طبق حريم قانوني راه
هاي ملي، تاالب، درياچه و آثار طبيعي ملي، طبق استاندارد سازمان مترو پارك ١٠٠هاي عميق و نيمه عميق چاهمتر،

 . شهرك هاي صنعتي تابع تقسيمات جانمايي صنايع است حفاظت محيط زيست و در

 . تعيين شده براي فعاليت هاي شيميايي احداث شوند  منطقه اي صنعتي و درهانبارها در شهرك -٤

دريافت مجوز از مراجع ذي صالح براي گواهي ايمني، خدمات آتش نشاني و بهداشت برابر استانداردهاي ايمني و آتش  -٥
 ..نشاني و محيط زيست صورت گيرد

 :براي كسب اطالعات بيشتر به سايت هاي زير مراجعه شود

   https://doe.ir:                                                                سازمان حفاظت محيط زيست ايران 
  https://mimt.gov.ir:                                                                 وزارت صنعت، معدن وتجارت

  http://www.isipo.ir:                                          سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي

 http://www.iran125.ir        :                                            (NFSI)سازمان آتش نشاني ايران

 

  : مورد استفاده در انبار ساخت، طراحي و تجهيزات

  .و يا مصالحي كه در گسترش آتش سوزي تاثيرگذارند خودداري شود در ساخت انبار از به كار بردن مصالح قابل اشتعال
 .آتش مقاومت نمايندتوانند در برابر يماني بهترين مصالحي هستند كه ميهاي سبتن، آجرفشرده و بلوك -١

 .نشودبراي عايق بندي ساختمان انبار ازمواد قابل اشتعال و محترقه مثل فايبرگالس يا پشم شيشه استفاده  -٢

استفاده از چوب، . ديوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء بايد از مصالح غير قابل اشتعال ساخته شود -٣
اجزاء مقاوم نظير خرپاها و تير . ه اي در ساختمان انبارها كالً ممنوع استتخته، پالستيك و خرپاهاي چوبي و تخت

در برابر آتش بتوانند  هاي بتني با مصالح غير قابل اشتعال بايد به طريقي عايق كاري شوند كه لآهن و يا حما

 .ها براي مدت حداقل سه ساعت مقاومت نمايندسوزي براي مدت حداقل دوساعت و ستون

 .انبارها بايد عاري از پوشال، خاشاك و خرده چوب و كاغذ و كارتن و ساير مواد زائد قابل اشتعال باشدطه محو -٤

    

  برخي از مواد و مصالح ممنوع در انبار                                                          

  

  
 



 

 

 .هاي مناسب عبور داده شوندبه حرارت و كانال

 .ها ضروري استكشآفتحريق و سيستم آب پاش در انبار نگهداري مواد اوليه و 

در صورت عدم وجود سيستم آب پاش يا كف، تعبيه حوضچه يا استخر نگهداري آب با گنجايش الزم براي مقابله با 

 

هاي برق با بار ين سيم كشي برق و تناسب قطر كابل
در كليه انبارها برحسب دستورالعمل هاي فني موجود در سازمان 

شود حداقل مجهز به تعداد مورد نياز بايد به تناسب موادي كه از آنها نگهداري مي
به نسبت حجم انبارها، داراي تعدادي سطل 

 .كپسول هاي آتش نشاني بايد با توجه به زمان اعتبار كنترل شده و شارژ شوند

 .براي بهره برداري از انبارها اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني الزامي است
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به حرارت و كانال هاي خرطومي بايد از داخل پوشش مقاومكابل هاي الكتريكي و لوله
حريق و سيستم آب پاش در انبار نگهداري مواد اوليه و  نصب سيستم اعالم خودكار

در صورت عدم وجود سيستم آب پاش يا كف، تعبيه حوضچه يا استخر نگهداري آب با گنجايش الزم براي مقابله با 
 .الزامي استآتش سوزي احتمالي، 

  حوضچه هاي نگهداري آب                                                                      

ين سيم كشي برق و تناسب قطر كابلميزان و مقدار ذخيره آب مورد نياز براي آتش نشاني و همچن
در كليه انبارها برحسب دستورالعمل هاي فني موجود در سازمان  الكتريكي الزم و نيز كليد و المپ و غيره ضد جرقه

 .آتش نشاني بايد در نظر گرفته شود

بايد به تناسب موادي كه از آنها نگهداري مي هاكشآفتانبارمواد شيميايي و 
به نسبت حجم انبارها، داراي تعدادي سطل  كپسول اطفاء حريق برابر استانداردهاي سازمان آتش نشاني بوده و

 .آتش نشاني روباز محتوي ماسه خشك سرند شده باشند

كپسول هاي آتش نشاني بايد با توجه به زمان اعتبار كنترل شده و شارژ شوند
براي بهره برداري از انبارها اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني الزامي است

 سيستم هاي خودكاراطفاء حريق                                                          

كابل هاي الكتريكي و لوله -٥
نصب سيستم اعالم خودكار -٦
در صورت عدم وجود سيستم آب پاش يا كف، تعبيه حوضچه يا استخر نگهداري آب با گنجايش الزم براي مقابله با  -٧

آتش سوزي احتمالي، 
 

                                                         
 

 
ميزان و مقدار ذخيره آب مورد نياز براي آتش نشاني و همچن -٨

الكتريكي الزم و نيز كليد و المپ و غيره ضد جرقه
آتش نشاني بايد در نظر گرفته شود

انبارمواد شيميايي و  -٩
كپسول اطفاء حريق برابر استانداردهاي سازمان آتش نشاني بوده و

آتش نشاني روباز محتوي ماسه خشك سرند شده باشند
كپسول هاي آتش نشاني بايد با توجه به زمان اعتبار كنترل شده و شارژ شوند -١٠
براي بهره برداري از انبارها اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني الزامي است -١١
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 .ساختمان محل انبار بايد استحكام و ايمني مناسب را جهت نگهداري مواد شيميايي و سموم داشته باشد -١٢

يا سنگ  و جنس آن بتن كف انبار جهت سهولت در نظافت بايد داراي سطحي نفوذناپذير و كامال مسطح باشد -١٣
رو كف محوطه به نوعي ساخته شود كه شيب و آب. موم غيرقابل نفوذ باشدفرش و نسبت به مواد شيميايي و س

مايعات در زير كاالها جمع نشوند و همچنين سطح آن صاف بوده، لغزنده نباشد و فاقد هرگونه ترك و يا شكاف 
 .باشند

اين ديوارها بايد روي بند يا . ديوار هاي داخلي بايد صاف، صيقلي و عاري از ترك و لبه باشدتا به آساني تميز شود -١٤
 .پوشيده شده است قرار گيرد و دورتا دور انبار را در برگيرد  ١٤ cmسدي كه از مواد نفوذناپذير به ارتفاع  

  ٥/١بلوك بندي و شماره گذاري شود و در كنار هر بلوك راهروهايي به عرض حداقل  ، كف انبار بايد با خط كشي -١٥
هر بلوك بايد حاوي تنها يك نوع محموله با . و عبور هواي آزاد درنظر گرفته شود جهت جابجايي، بازرسي
 .مشخصات يكسان باشد

  
  

  
  

 
ممانعت از خروج تراوشات به خارج از انبار  در مبادي ورودي هاي انبار براي)  RAMP( هاي شيب دار وجود گذرگاه -١٦

 .ها بايد در داخل و خارج انبار در ورودي ها احداث شونداين گذرگاه. ضروري است
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اي متصل باشد تا از هرگونه زه كشي بايد براي دفع فاضالب به حوضچه مواد شيميايي و سموم هاي بزرگدر انبار -١٧
 .مجاري فاضالب عمومي جلوگيري شود ها و ياورود فاضالب به درون آبراه

آب هاي آلوده و پساب انبار نبايد با آب هاي زيرزميني و يا . ايجاد استخر آب گير براي انبارهاي سم الزامي است -١٨
اي با يد از طريق فاضالب سطحي به محوطهآب و پساب آلوده با. سيستم فاضالب عمومي منطقه اختالط يابد

گنجايش استخر به ميزان آب و مواد ضد حريق و  .عمليات تصفيه شيميايي ختم شودساختمان بتني جهت انجام 
 .شودميمايع انبار بستگي دارد و براساس آن احداث  هايكشآفتظرفيت 

 .و مواد شيميايي باشد هاكشآفتدفتر انباردار بايد جدا از منطقه نگهداري  -١٩

متر از يكديگر در سالن انبار  ٣٠در نظر گرفته شود كه به فاصله  بايد درهاي اضطراري نيز ،عالوه بر در اصلي انبار -٢٠
 .نصب شده باشند

ها نيز بايد به ميله هاي حفاظتي مجهز ها و هواكشپنجره. باشند و ميله هاي حفاظتي ها بايد مجهز به قفل ايمنيدر -٢١
 .باشند تا از ورود افراد غير مسئول جلوگيري شود

جلوگيري از تجمع بخارات مواد شيميايي و خطر آتش زايي تعبيه  برايفيلتر سيستم هواكش مناسب، مجهز به  -٢٢

هاي هواكش در قسمت باال و پايين ديوار سالن دريچه .اين سيستم بايد با وسعت انبار هماهنگ باشد. شود
گيرد يعني هاي زيرين بايد باالتر از جدول كشي اطراف سالن قرار قرار داده شوند و دريچه) نزديك سقف و كف(

متر از سطح كف سالن باشد و براي جلوگيري از ورود پرندگان و حشرات  ١٥/١محل آن بايد حداقل با ارتفاع 
 .موذي با استفاده از توري هاي مناسب محافظت شوند

، در غير يستن اجباري ساخت پنجره ،شودمينور استفاده و  تهويهديگري براي  جايگزينچنانچه از وسايل  -٢٣
رشيد جلوگيري ورود نور مستقيم خو بان داشته باشند تا ازصب و سايهنفاع مناسب تار ايد پنجره ها دراينصورت ب
براي سيستم روشنايي  .مسدود نمود... آن را براي جلوگيري از ورود پرندگان، جوندگان وبتوان  عين حالشود و در

 كاالهاي انبار شده نصباز مصنوعي بهتر است از طريق مسير هوايي سيم كشي انجام و حداقل يك متر باالتر 
 .دشون

. نشوندسرد شدن مستقيم انبار  اي تعبيه شود كه موجب گرم ياكننده و گرم كننده بايد به گونه سيستم خنك -٢٤
بهتر است براي گرمايش از  .كنند در انبار ممنوع استبرق كار مييا  گاز،نفتهوا كه با استفاده از وسايل گرم كننده 

هاي رادياتورهاي آب گرم و يا كانال.  بخار آب و يا آب گرم استفاده شود و حتما منبع گرما خارج از محيط انبار باشد
 .تماس نباشندبخار بايد به نحوي قرار بگيرند كه كاالهاي انبار شده به طور مستقيم با آنها در 

 :بايد FAOدماي انبارها حسب نوع مواد نگهداري شده طبق استاندارد  -٢٥

  .باشد )درجه سانتي گراد ٢٠-٣٠دماي مناسب در محدوده (  راددرجه سانتي گ ٣٢الي ٣٠و حداكثر  ٥الي  ٣حداقل 

 .شودتنظيم % ٤٠ميزان رطوبت انبارها بايد زير  -٢٦

 .نقطه انبار دماسنج و رطوبت سنج نصب و روزانه كنترل شوندبايد در چند جهت كنترل دما و رطوبت  -٢٧
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  تصويري از شبكه تهويه انبار    

  

  
  

  
 

 .ايجاد هرگونه مخزن جهت نگهداري مواد شيميايي مايع ويا گاز در انبارهاي كوچك ممنوع است -٢٨

 .هاي هشدار دهنده اجباري استو سموم نصب سيستم مواد شيميايي در كليه انبارهاي -٢٩

، آتش زايي و عدم هاكشآفتعالئم خطر (عالئم هشداردهنده بايد در خارج از انبار به زبان فارسي نصب شوند  -٣٠
 ).اجازه ورود افراد غير مسئول از جمله عالئم هشداردهنده مهم مي باشند

نده و عالئم جهت جلوگيري از بروز حادثه و پيشگيري از صدمات جاني، هر انبار بايد مجهز به تابلو هاي هشدارده -٣١
متري  ١٥تابلو ها از فاصله حداقل . راهنما بوده و محل نصب اين گونه هشدارها و عالئم مناسب و قابل رويت باشند

 .قابل رويت و خواندن باشند و معني ومفهوم تابلوها بايد به كاركنان آموزش داده شود

 

  

 كشطرحي از يك انبار آفت
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  :در محيط انبارنگهداري كاال 
- بلوك بندي و قفسه بندي است كه استفاده از سيستم قفسه بندي به جهت مزاياي بيشتر توصيه مي ه دو صورتب

  .شود

به دليل پيشگيري از ايجاد مشكالت هنگام خاموش كردن آتش دراين سيستم موارد زير توصيه : بلوك بندي -الف

  :شودمي
 .شودپالت محدود  ٢، و ٨،٤ها به ترتيب به طول و عرض و ارتفاع بلوك •

سان جهت حمل و نقل و اي باشد كه فشردگي نداشته باشد و امكان دسترسي آچيدمان محصوالت به گونه •
 .ها امكان پذير باشدكشجابجايي آفت

 .ها، نشانه گذاري و شماره هر بلوك در كف انبار مشخص شودگرفتن بلوك مكان قرار •

  

 روش بلوك بندي

 

 

   

هاي و استفاده از ليفتراك شودتري استفاده ميبار به نحو مناسبدر اين روش از فضا و ارتفاع ان: قفسه بندي -ب

  :روش به شرح زير است نمزاياي اي. مخصوص براي چيدن بار ضروري است
 هاي زيرينگي كمتر اليهيب ديدپايداري و دوام بيشتر بار به دليل آس •

 هاسهولت در چيدن بستهبهتر انبار و كنترل  •

 دسترسي بهتر به پالت مورد نظر •

 .هاشده و امكان نصب آن در ميان قفسهموثر بودن سيستم آب پاش نصب  •
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  روش قفسه بندي

 

 

  

  :و مواد شيميايي هاكشآفتانبارداري 
، به خارج شوداي كه زودتر وارد انبار شده زودتر نيز اي نگهداري شوند كه محمولهها بايد به گونهمحموله -١

 .هاي جديد خارج شوندتر قبل از محمولههاي قديميعبارتي محموله

 )تغيير حالت( ها از نظر فساد، سفت و متراكم شدنها در انبار بايد مرتبا بازرسي شوند تا وضعيت آنمحموله -٢

 .مشخص شونداي شدن، تغيير رنگ و پارگي يا نشتي ظروف رسوبي شدن، ژله

 .شوندمحتوي ظروف آسيب ديده و نشتي از محموله اصلي جدا شده سپس بسته بندي و برچسب گذاري  -٣

 .مكان آلوده بايد سريعاً پاك شود -٤

 .ابزار كار آلوده بايد بالفاصله با مواد شوينده مناسب تميز شوند -٥

 .شود اجتناب ظروف ها واز ايستادن بر روي بسته بندي -٦

ي جهت ممانعت از سرقت و ئنقرار است امحاء شوند بايد در مكان ويژه و مطمآن دسته از ظروف خالي كه  -٧
 .استفاده مجدد براي ساير مقاصد نگهداري شوند

 .ممنوع استهنگام كار در انبار خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات  -٨

هاي مشروحه زير شبايد آموز ،انباردار و كارگران انبار براي انبارداري مناسب، ثبت و حمل و جابجايي سموم -٩
 :را فراگرفته باشند

  و مواد شيميايي كشآفتشناخت اوليه انواع  -الف
احتياطي الزم در حين جابجايي و حمل به منظور اجتناب از بروز حوادث در جهت كاهش خطرات  اقدامات -ب
  .دثه نسبت به انسان و محيط زيستاح
  اوليه، استفاده از وسايل ايمني و حفاظتي مناسب،  هايحريق، كمك ءاطفا -ج

  .هاي مناسب جهت جلوگيري از مخاطرات ناشي از نشت و تراوش موادروش
  .و مواد شيميايي هاكشآفتطبقه بندي انواع مختلف  -د
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 .انباردار موظف است از وجود ابزار و لوازم ضروري در انبار طبق ليست اعالم شده اطمينان داشته باشد - ١٠

 :انباردار و كارگران هنگام كار در انبار بايد از وسايل ايمني و حفاظتي زير استفاده نمايند - ١١

  .لباس يكسره آستين دار بلند از جنس مقاوم غير قابل نفوذ كه تمام بدن را بپوشاند -الف
و مواد  هاكشآفتعينك حفاظتي مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث و خطرات ناشي از  -ب

  .يمياييش
  .ماسك مناسب جهت تصفيه بخارات و گازهاي ناشي از مواد سمي -ج
  دستكش الستيكي مناسب -د
  چكمه الستيكي ضخيم و بلند -ه

هاي يك بار مصرف از مواد پلي اتيلني كه از گردن تا پايين بند، نئوپرن و يا پيش PVCپيش بند از جنس  - ي
  .زانو را بپوشاند

  و مواد شيميايي در انبار هاكشآفتسيستم ثبت 

مشخصات براي محموله يك كد در دفتر مربوطه اختصاص يافته و  به محض ورود و خروج محموله بايد -١
 : كاملي از محموله توسط انباردار به شرح زير ثبت شود

بندي، تاريخ ورود و تاريخ خروج، مبداء و نام عمومي و تجاري محموله، مقدار كل، حجم واحد، بسته
/ بچ /تاريخ ساخت، تاريخ انقضاء، نام توليد كننده، شماره پارت درصد خلوص، صد، فرموالسيون، يامق

و ساير  و مشخصات خريدار نام ،نوع ظرف شماره مجوز ترخيص، ، شماره اعتبار اسنادي،سري ساخت

  .موارد الزم
 .شودنسخه در دفتر انبار و دفتر شركت نگهداري  بايد حداقل در دو اطالعات ثبت شده -٢

بايد به محموله  ، كد ثبت در دفتر، تاريخ ورود به انبارمحمولهنام  شامل اي از مشخصات محمولهفرم ساده -٣
 .ها قرار گيردكنار بلوكچسبانده شده و در 

كه امكان رويت و دسترسي انبارها بايد به نحوي باشد  بندي مواد شيميايي و سموم درنحوه آرايش و طبقه -٤
 .پذير باشدها امكان به آن

حسب حالت فيزيكي قابليت خطرزايي، آتش گيري، انفجار، در هاي مختلف سموم و مواد شيميايي در گروه -٥
 .طبقه بندي انبار قرار گيرد

 .مواد شيميايي و سمومي كه سميت آنها بسيار باالست در قسمت جداگانه قرار گيرد -٦

محلي از انبار قرار گيرد كه تاريخ انقضاء مصرف سموم و مواد شيميايي داراي طول عمر كمتر از دو سال در  -٧
 .آنها به راحتي قابل رويت باشد

) طبق دستورالعمل توليد كننده(ها طوري روي هم قرار گيرند تا فشار بيش از حد مجازها و بسته بنديبشكه -٨
 .ها وارد نشودآن بر

دي هاو ظروف آسيب ديده موجود هاي خالي جهت انتقال محتويات بسته بندر هر انبار بايد ظروف و بشكه -٩
 .باشد

 ضمن گزارش كتبي، برطرف روزانه يك بازرسي سريع از بسته بندي موجود انجام شده و هرگونه نقص -١٠
 .شود
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  بازرسي و ثبت گزارشات روزانه انبار                                 

  

 
 
 
 
 

 

  بهداشت و ايمني فردي

  :است اجتماعي وزارت كار و تامينمطابق قانون طب كار

 .هاي اوليه در محيط انبار الزامي استتم بهداشتي و استحمام و جعبه كمكتعبيه سيس -١

هاي ها، چكمهو حالل) ضد اسيد(شيمياييهاي غير قابل نفوذ مقاوم در برابر مواد استفاده از دستكش -٢
 .الزامي است ماسك صورت و ماسك دهان الستيكي، پيش بند پالستيكي، عينك يا
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  جمع آوري و دفع ضايعات

و در صورت استفاده از جارو  مواد پودري گرانوله، با استفاده از جاروبرقي صنعتي دوفيلتره جمع آوري شود -١
 .و بيلچه، با پخش شن مرطوب روي مواد ريخته شده گرد و غبار كاهش يابد

يا ساير  ر شن و ماسهدر صورتي كه ماده نشتي مايع باشد، بهتر است با پخش مواد جاذب رطوبت نظي -٢
 .ه شود، سپس با مقداراندكي آب شستاذب رطوبت ، از جريان آن جلوگيريمواد ج

 .بهتر است تجهيزات ذيل را جهت مواقع اضطراري در يك پالت يا گاري مناسب تهيه و نگهداري نمود - ٣
مستحكم، جارو، ، چند كيسه پالستيكي بزرگ و و ماسه يا ساير مواد جاذب رطوبت يك بشكه محتوي شن

بيلچه و زمين شوي الستيكي، دو عدد بشكه با درپوش مناسب و كيسه هاي حاوي شن و ماسه جهت 
 .ايجاد مانع در مواقع ضروري

امحاء پسماند ضايعات مواد شيميايي، بايد تحت نظارت مراجع ذي صالح و با مشورت و هماهنگي با  - ٤
 .كارشناسان مربوطه انجام شود

به منظور پيشگيري از استفاده مجدد و غير مجاز، . ايد مجددا مورد استفاده قرار گيرندها نبكشظروف آفت - ٥
ده و در مكاني مشخص در شاين ظروف بايد قبل از دفع، كامال تخليه، آبكشي و سپس مچاله و سوراخ 

در چرخه بازيافت  و تحت نظارت مراجع ذي صالح همان انبار نگهداري شود تا طبق دستورالعمل مربوطه

  .قرار گيرند

 

  

  

  برخي از تجهيزات الزم براي جمع آوري اضطراري مواد نشتي در انبار    
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  : ساير موارد ايمني

داري بايد خارج از محيط سالن انبار انجام گيرد و دفاتر آنها هاي غير از انبارو ساير فعاليت اداري امور -١
 .شوددور از سالن بنا 

هاي خطر و هشدار دهنده، هاي مختلف مانند عالمتو برچسب مربوط به محصوالت شيميايياطالعات  -٢
  .در دسترس قرار گيرند

 

  
  
  
  

  

                         


