تحلیل ایمنی در شغل داربست بندی
جدید

صفحه یک از دو

تاریخ و زمان :

نام شرکت  /نام پروژه به همراه شهر و استان

بازبینی
شده

شرح فعالیت های کاری

داربست بندی
بازبینی شده توسط :

سمت

تیم توسعه

سمت

حداقل تجهیزات محافظتی شخصی مورد نیاز (اقدامات انتقادی را برای نیازهای خاص وظیفه مشاهده کنید)
عینک ایمنی

استفاده از دستکش
دیگر قسمتها

محافظ صورت

l

حفاظت از گوش

لباس مناسب کار
کاله ایمنی
کمربند ایمنی

کفش ایمنی
اقدامات پیشنهادی برای کاهش خطرات










²خطرات بالقوه

• تمام داربست ها باید مطابق با استانداردهای  OSHAساخته و
استفاده شوند.
• داربست ها باید توسط شخصی واجد شرایط طراحی شوند .واجد
شرایط به معنای کسی است که با داشتن مدرک  ،گواهینامه یا جایگاه
حرفه ای شناخته شده یا با دانش  ،آموزش و تجربه گسترده ،
توانایی خود را در حل یا حل مشکالت مربوط به موضوع  ،کار  ،یا
پروژه
• داربست ها باید طبق دستورالعمل سازنده برای هر مدل خاص و
نوع داربست مورد استفاده و بازرسی قرار گیرند.
• تمام چرخ های مجهز به دستگاه های قفل قبل از باال رفتن باید
قفل شوند  ،همه پیچ و مهره ها باید محکم باشند و قبل از استفاده
همه سنجاق های پایه باید در جای خود باشند و محکم شوند.
• تمام داربست های نصب شده توسط بریزر باید تحت نظارت شخص
صالح داربست نصب شوند.
• هنگام کار روی داربستهایی که بیش از چهار متر یا بیشترهستند از
سطح زمین  /کار هستند  ،حفاظت از سقوط و یا نرده های سازگار با
 OSHAمورد نیاز است.
• داربست های تازه ساخته یا اصالح شده باید قبل از استفاده توسط
فرد صالح داربست  Brieser’sو توسط یک شخص واجد شرایط
بازرسی شوند.
• بازرسی های روزانه قبل از استفاده باید توسط فرد صالح Brieser
انجام شود و برچسب داربست باید توسط فرد صالح داربست امضا
شود.






سقوط
تجهیزات خراب
مونتاژ نامناسب
استفاده نادرست

گام شغلی
 )1داربست ها

¹هر کار یا عملیاتی از مجموعه ای از مراحل تشکیل شده است .اطمینان حاصل کنید که تمام مراحل در این فرم لیست شده است .تجهیزات یا سایر
جزئیات را مشخص کنید تا پایه و اساس خطرات مربوط به آن را در ستون  2تنظیم کنید.
www.darbastan.com

تحلیل ایمنی در شغل داربست بندی
²چه مشکلی پیش می آید؟ چگونه ممکن است کسی آسیب ببیند؟ تجزیه و تحلیل را در نظر بگیرید  ،اما آن را محدود نکنید :تماس  -قربانی توسط یک شی
برخورد می کند یا به آن ضربه می زند .گرفتار  -قربانی بین اشیا گرفتار می شود  ،گرفتار می شود .سقوط  -قربانی به زمین یا سطح پایین می افتد (شامل
لغزش ها) ؛ فشار بیش از حد یا استرس  /ارگونومی  /تکنیک های بلند کردن .قرار گرفتن در معرض  -خطرات استنشاق  /پوستی .خطرات را مشخص
کنید و شرح را به یک کلمه مانند "گرفتار" محدود نکنید.
³همسو شدن با دو ستون اول  ،توصیف کنید که چه اقداماتی و یا روشهایی برای از بین بردن یا به حداقل رساندن خطرات الزم است .واضح  ،موجز و
مشخص باشد .از اصطالحات عینی  ،قابل مشاهده و کمی استفاده کنید .از جمله های کلی ذهنی مانند "مراقب باشید" یا "در صورت استفاده کنید"
خودداری

کنید.
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