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  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كـشور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

  .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
  

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  از اين 
  : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

  .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
  .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

  
  
 

  
  
  

  

، دفتـر نظـام    33271شـاه، مركـز تلفـن     علي خيابان صفي،  ميدان بهارستان تهران،  : نشاني براي مكاتبه  
        فني اجرايي

Email: tsb.dta@mporg.ir                                web: http://tec.mporg.ir/ 



 

  



 أ

  
  بسمه تعالي 

  
  پيشگفتار 

ـ ) ت محترم وزيـران   ا هي 20/4/1385مورخ   هـ ،    33497ت  / 42339شماره  مصوبه  (كشور  نظام فني و اجرايي      كـارگيري معيارهـا،    ه  ب
ها  برداري در قيمت تمام شده طرح    هاي نگهداري و بهره     استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه               

  .كيد جدي قرار داده استارا مورد ت
اگرچه با اجراي قوانين ايمني در .  منظم در ارتباط با مسايل ايمني و امداد و نجات استي كاري ايمن، استفاده از برنامه  معدني الزمه

 و بايد به موازات تامين شرايط توان از بروز حوادث جلوگيري كرد، اما به هر حال امكان سانحه در معدن وجود دارد معدن تا حد زيادي مي
هاي مجهز ايمني و امداد و  ريزي و تشكيل تيم با بررسي علل حوادث و وقايع قبلي، برنامه. ايمني، براي مقابله با سوانح نيز آماده بود

 به وضعيت و بديهي است با توجه. توان تا حدود زيادي خطرات و در نتيجه صدمات جاني و مالي را كاهش داد نجات در معادن مي
 .مشخصات معدن، شرايط گروه امداد و نجات متفاوت خواهد بود

 ضوابط ي  تهيهي  موجود در كشور و در اجراي برنامهي نامه كاري ايمن و اصولي بر اساس ضوابط و آييندر راستاي دستيابي به معدن
 ي در شوراي عالي تدوين به تصويب رسيد كه نشريه» دستورالعمل امداد و نجات در معادن«اي تحت عنوان و معيارهاي معدن پروژه

ها و موسسات  براي تنظيم و تدوين دستورالعمل امداد و نجات، اطالعات قابل دسترس از شركت. حاضر حاصل اجراي اين پروژه است
و مورد بررسي قرار گرفت و متناسب با آوري هاي موجود در كشور جمع نامه المللي كار و همچنين ضوابط و آيين خارجي، مقررات بين

  .معادن كشور، دستورالعمل الزم تدوين شد
كاربرد عملي و در سطح وسيع اين نشريه توسـط          ... شاءا  هايي در متن موجود است كه إن        شده قطعا هنوز كاستي     ي تالش انجام    با همه 

   .ها را فراهم خواهد نمود نمودن آنمهندسان موجبات شناسايي و برطرف
ر خانم مهندس بهناز پورسيد و كارشناسان دفتر نظام فني اجرايي همچنـين جنـاب آقـاي مهنـدس                   ركاسدر پايان، از تالش و جديت       

جعفري مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني بخش معدن كشور در وزارت صنايع و معادن، كارشناسان دفتر نظـارت                     ... ا  وجيه
اميـد اسـت شـاهد توفيـق        .  همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي نمايـد               برداري معادن و متخصصان     و بهره 

  .ي اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران اسالمي باشيم روزافزون همه
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  مجري طرح

  وزارت صنايع و معادن برداريمدير كل دفتر نظارت و بهره  جعفري... اوجيهآقاي 
 اعضاي شوراي عالي به ترتيب حروف الفبا

  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه-كارشناسي ارشد مهندسي صنايع  خانم فرزانه آقارمضانعلي

   دانشگاه تهران-آراييهدكتراي كان  آقاي منوچهر اوليازاده

  شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين-شناسيكارشناس ارشد زمين  آقاي عليرضا باباخاني

  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه-شناسيكارشناس ارشد زمين  آقاي عبدالعلي حقيقي

  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  برنامه معاونت-شناسيكارشناس ارشد زمين  خانم اشرف خياط آذري

   وزارت صنايع و معادن-شناسيكارشناس ارشد زمين  آقاي عبدالرسول زارعي

   دانشگاه صنعتي اميركبير-كارشناس ارشد مهندسي معدن  آقاي حسن مدني

                                دانشگاه تربيت معلم-شناسي اقتصاديدكتراي زمين  بهزاد مهرابي  آقاي

   سازمان نظام مهندسي معدن-كارشناس ارشد مهندسي معدن  آقاي هرمز ناصرنيا
 اعضاي كارگروه استخراج به ترتيب حروف الفبا     

 كارشناس ارشد مهندسي معدن مهدي صفرزاده آقاي    

 كارشناس ارشد مهندسي معدن مهدي عامريآقاي      

   دانشگاه صنعتي اميركبير-كارشناس ارشد مهندسي معدن  حسن مدني          آقاي 

  معاون فني سازمان نظام مهندسي معدن-كارشناس ارشد مهندسي معدن هرمز ناصرنياآقاي      

  اعضاي كارگروه تنظيم و تدوين به ترتيب حروف الفبا     

  نشگاه صنعتي اميركبير دا-دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني            نژادمهدي ايرانآقاي 

   وزارت صنايع و معادن-شناسيكارشناس ارشد زمين  عبدالرسول زارعيآقاي 

   دانشگاه صنعتي اميركبير-دكتراي مهندسي مكانيك سنگ  زادهمصطفي شريفآقاي 

   دانشگاه صنعتي اميركبير-كارشناس ارشد مهندسي معدن  حسن مدني          آقاي 

   دانشگاه تربيت معلم                             -شناسي اقتصادياي زميندكتر  بهزاد مهرابيآقاي 

  گروه مديريت وراهبري پروژه در معاونت نظارت راهبردي              

   دفتر نظام فني اجرايي -                فرزانه آقارمضانعلي                           كارشناس ارشد مهندسي صنايع
   دفتر نظام فني اجرايي-      شهرزاد روشنخواه                             كارشناس ارشد مهندسي عمران          

   دفتر نظام فني اجرايي -                عليرضا فلسفي                                كارشناس مهندسي عمران
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  عاليم

  :، نمادهاي زير براي معادن مختلف به كار رفته استدستورالعملدر اين 

  ؛سنگ مخصوص معادن زيرزميني غير زغال  +  
 ؛سنگ مخصوص معادن زيرزميني زغال    ×

 ؛سنگ سنگ يا غير زغال  معادن زيرزميني اعم از زغالي مخصوص كليه + ×

  . معادن روباز ي مخصوص كليه    *

 . معادن اعم از روباز و زيرزميني استي  كليهشامل به معني اين است كه اين بند ،اگر هيچ عالمتي در جلوي بند درج نشده باشد
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    3                                                                                       كليات-فصل اول
  

  

  مقدمه -1-1

ات در امداد و نج.  امداد و نجات به حداقل رساندن خسارات جاني و مالي در هنگام بروز سوانح معدني استانجام عملياتهدف از 
   :شود ميانجام زير معادن به منظور اجراي وظايف

  ؛ريزي براي جلوگيري و مقابله با سوانح احتماليوري اطالعات مورد نياز و برنامهآ  جمع،ارزيابي كامل وضعيت -الف    
 ؛كشف محل سانحه و پيدا كردن يا ايجاد راه دسترسي و برقراري جريان هوا و تهويه در مواقع بروز سانحه -ب    

  نحه؛خارج ساختن اجساد قربانيان ساها، پيدا كردن افراد گمشده و نجات دادن زنده -پ    
  . حريق عمليات اطفاي-ت    

  بندي معادن از ديدگاه عمليات امداد و نجات تقسيم-1-2

  ):1-1جدول (كنند بندي مياز ديدگاه عمليات امداد و نجات، معادن را به سه گروه زير تقسيم
  معادن روباز؛ -
 سنگ؛معادن زيرزميني غير زغال -

 .سنگمعادن زيرزميني زغال -

  . شوندبندي مي تري به شرح زير تقسيم ا با توجه به تعداد پرسنل به تقسيمات كوچكههر يك از اين گروه

   معادن روباز- 2-1- 1
   نفر؛100-1 تعداد پرسنل -1گروه 
   نفر؛500-101 تعداد پرسنل -2گروه 
  . نفر500تر از   تعداد پرسنل بيش-3گروه 

  سنگ معادن زيرزميني غير زغال - 2-2- 1
   نفر؛70-1 تعداد پرسنل -1گروه 
   نفر؛300-71 تعداد پرسنل -2گروه 
  . نفر300تر از   تعداد پرسنل بيش-3گروه 

  سنگ  معادن زيرزميني زغال- 2-3- 1
   نفر؛50-1 تعداد پرسنل -1گروه 
   نفر؛100-51 تعداد پرسنل -2گروه 
  . نفر100تر از   تعداد پرسنل بيش-3گروه 
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  اج و تعداد پرسنلبندي معادن بر اساس نوع استخر  تقسيم-1-1جدول 
  انواع معادن                              

  هاي مختلف معادن گروه
  روباز

  زيرزميني
  سنگ غير زغال

  زيرزميني
  سنگ زغال

  تر از با پرسنل كم  1
   نفر100

  تر از  با پرسنل كم
   نفر70

  تر از با پرسنل كم
   نفر50

   تا101با پرسنل بين   2
   نفر500

   تا70با پرسنل بين 
   نفر300

   تا51با پرسنل بين 
   نفر100

  با پرسنل بيش از  3
   نفر500

 با پرسنل بيش از
  نفر300

  با پرسنل بيش از
  نفر100

  

   تعاريف و مفاهيم كلي-1-3

  . در ادامه تعاريف الزم ارايه شده است،به منظور دستيابي به يك مفهوم مشترك از واژگان و اصطالحات متداول

   مسوول معدن- 3-1- 1
  .هاي معدن را به عهده داردشود و مسووليت تمام فعاليتمي منصوب اين سمت بردار بهمعدن فردي است كه از طرف بهره مسوول

   مسوول فني معدن- 3-2- 1
 ي  پروندهي توسط دارنده اداره كليه امور فني معدن به عهده مسوول فني است كه نامه اجرايي قانون معادن  آيين66 ي طبق ماده

  . اوستي  امور فني به عهدهي  كليهي شود و ادارهت از ميان افراد واجد شرايط انتخاب و به وزارت صنايع و معادن معرفي ميعمليا

   سرپرست شيفت- 3-3- 1
  .هاي اجرايي هر شيفت را به عهده دارد  مسووليتي سرپرست شيفت فردي است كه كليه

   و حفاظت مسوول ايمني- 3-4- 1
 آيين نامه اجرايي قانون معادن و آيين نامه حفاظت و ايمني معادن و 68بر اساس ماده  فردي است كه  و حفاظتمسوول ايمني

 نفر كارگر،اين مسووليت 25در معادن داراي كمتر از .مفاد اين دستورالعمل،مسووليت ايمني و امداد و نجات در معدن را به عهده دارد
   .به عهده مسوول فني ذيصالح معدن است

  پرسنل مستقر امداد و نجات - 3-5- 1
  شوند و شغل ديگري در پرسنل مستقر امداد و نجات افرادي هستند كه فقط براي خدمات امداد و نجات معدن به كار گرفته مي
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  . معدن ندارند و به صورت تمام وقت در اختيار گروه امداد و نجات هستند

   پرسنل غير مستقر امداد و نجات - 3-6- 1
اند و همواره آمادگي دارند الت عادي شغل ديگري در معدن دارند، اما شرايط الزم را دارند و آموزش الزم را ديدهاين افراد در ح

  . كه در مواقع لزوم، جزو پرسنل امداد و نجات انجام وظيفه كنند

   بحران- 3-7- 1
سوولين معدن، ساير مقامات محلي در اين حالت عالوه بر م.  حادث شده در معدن، بزرگ باشدي بحران، وقتي است كه سانحه

  .هاي مرتبط به ضرورت بايد وارد عمل شوند نيروي انتظامي، رييس هالل احمر و ساير سازماني مانند فرماندار، استاندار، فرمانده

   بحراني  مسوول كميته- 3-8- 1
گي مقامات محلي انتخاب و در  از طرف مدير عامل شركت و با هماهن3 بحران فردي است كه در معادن گروه ي مسوول كميته

به هنگام اجراي عمليات نجات افراد، دستورات نامبرده، مافوق دستورات همه . شوداالختيار وارد عمل مي سوانح بحراني به صورت تام
يد زير  باايمني و حفاظت باشد، مسوول ايمني و حفاظت بحران به غير از مسوول ي در صورتي كه مسوول كميته. و الزم االجرا است

  . نظر وي انجام وظيفه كند

   پزشكيي  خدمات اوليه- 3-9- 1
  . ديدگان ارايه خواهند داد  پزشكي را به مصدومين و حادثهي پزشك، پزشكيار و بهيار، خدمات اوليه

  ول جوخه مسو-3-10- 1
ت كه بايد واجد شرايط باشد و هاي معدن اس مسوول جوخه از پرسنل غير مستقر امداد و نجات و معموال از استادكاران يا تكنسين

  .  را بگذرانددستورالعملهاي آموزشي الزم در اين  دوره

  نشان  امدادگر و آتش-3-11- 1
شوند و بايد ند كه از بين استادكاران و يا كارگران واجد شرايط معدن انتخاب مي هست  مستقر امداد و نجاتاين افراد از پرسنل غير

  .  را بگذراننددستورالعمل هاي آموزشي الزم در ايندوره
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  چارت سازماني امداد و نجات -2-1

   جوخه- 1-1- 2
بيني   پيشنشان و آتش امداد و نجات عملياتي در اكيپ امداد و نجات دو نوع جوخه .ترين واحد امداد و نجات است جوخه كوچك

  .شده است
   امداد و نجات عملياتي  جوخه-الف

  :شرح زير داشته باشد به  عضو نفر6 عمليات بايد ي جوخه
  )غير مستقر (؛يك نفر: ول جوخه مسو-
  )غير مستقر (؛يك نفر:  بهيار-
  )غير مستقر (؛يك نفر:  راننده-
  )غير مستقر (.سه نفر:  امدادگر-

  نشان  آتشي  جوخه-ب
  : داشته باشد زيرعضو به شرحنفر  5نشان بايد   آتشي جوخه
  )غير مستقر (؛يك نفر: نشان  آتشي ول جوخهو مس-
  )غير مستقر (؛يك نفر:  راننده-
  )غير مستقر (.سه نفر:  آتش نشان-

   گروه امداد و نجات- 1-2- 2
  ):1-2شكل ( بايد شامل افراد زير باشد و است تر  از جوخه بزرگگروه امداد و نجات

  )مستقر(يك نفر     ايمني و حفاظتول  مسو-الف
  )مستقر(يك نفر         پزشكيار-ب
  )غير مستقر (يك نفر       گروهي  راننده-پ
  )غير مستقر (جوخه            يك      عملياتي جوخه -ت
  )غير مستقر (يك جوخه    نشان  آتشي  جوخه-ث

   امداد و نجاتواحد - 1-3- 2
 مسووليت واحد امداد و نجات .وجود داشته باشد) 1-2(احد امداد و نجات به شرح جدول هاي مختلف معادن، بايد و بسته به گروه

  .با مسوول ايمني و حفاظت است
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  . امداد و نجاتواحدارت سازماني چ -1-2شكل 

  هاي مختلف معادنهاي واحد امداد و نجات در گروه  ويژگي-1-2دول ج
  مشخصات واحد امداد و نجات  پرسنل معدن تعداد  گروه معدن

   نفر100 تا معادن روباز
  معادن زيرزميني غير

  1   نفر70سنگ تا زغال
سنگ معادن زيرزميني زغال

   نفر50تا 

 از پرسنل غير مـستقر       در مواقع نياز   نجات وجود ندارد و    براي امداد و  ) موظف( در اين گروه پرسنل مستقر    
فاظـت در   مسوول ايمنـي و ح    . شودمي استفادهمعدن كه آموزش الزم براي ايمني و نجات را ديده باشند،            

  . يت امداد و نجات را به عهده داردمسوولزمان بروز سانحه 

 500 تا 101 از معادن روباز
  نفر

   معادن زيرزميني غير
  2   نفر300 تا71سنگ از زغال

سنگ معادن زيرزميني زغال
  نفر 100 نفر تا 51از 

داد و  امـ  مـسوول توسط    مطابق چارت مربوط    عمليات امداد ونجات   ي  در اين گروه بايد حداقل يك جوخه      
  .هستند) موظف( پرسنل مستقر جزو و بهيار ايمني و حفاظت مسوول .ساماندهي شودنجات 

   نفر500از بيش  معادن روباز
   معادن زيرزميني غير

  3  نفر 300 از بيشسنگ زغال
سنگ معادن زيرزميني زغال

  نفر 100 از بيش

 زيـر    در مواقع بـروز سـانحه      دهي شود و  سازمانط   نجات مطابق چارت مربو    گروه امداد و  حداقل بايد يك    
  . انجام وظيفه كند و نجات امداد ايمني و حفاظت براي عمليات ولنظر مسو

)تقرمس(پزشكيار  

 راننده

ايمني و حفاظتول گروهمسو  

ول جوخه عملياتمسو
  امداد و نجات

نشان  آتشي ول جوخهمسو  

 راننده بهيار

 امدادگر
نفر 3  

نشان آتش  
نفر 3  
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 بايد از جمله پرسنل مستقر باشند و به طور تمام وقت و موظف 3 و 2هاي  و پزشكيار در معادن گروهايمني و حفاظتمسوول  -الف   
  . در واحد امداد و نجات خدمت كنند

  .  اختيار داشته باشدجايي افراد جوخه، در نقليه براي جابهي مواقع الزم هر جوخه بايد حداقل يك وسيله در -ب    
اما در مواقع بروز سوانح افرادي . شوند امداد و نجات محسوب نميواحدر ساير افراد در معدن جزو پرسنل مستقر و يا غير مستق -پ   

 از قبل مشخص شده ايمني و حفاظتول گران و يا ساير اشخاص كه توسط مسومانند تلفنچي، رانندگان، اپراتورها، انبارداران، آهن
در معادن . ت عمليات امداد و نجات باشند بايد در پست خود انجام وظيفه كنند و تحت نظر سرپرست شيفت، در خدم الزاما،است

خانه، گروه تهويه و گروه نجارخانه نيز  ول چراغآسانسور، رانندگان لوكوموتيو، مسوافراد ياد شده، اپراتور وينچ و  زيرزميني، عالوه بر
 داشته باشند كه از قبل ولين نيز الزم است كه در مواقع بروز سوانح در معدن حضوربرخي مسو.  معدن حضور داشته باشندبايد در

 امكانات  پرسنل و تجهيزات وي در مواقع بروز سانحه كليه. ها انجام گيردهاي الزم با آنشود تا در صورت لزوم مشورتمشخص مي
  . قرار خواهند گرفتايمني و حفاظتول واحد ايمني، زير نظر مسو

- آتشي جوخه. شنا باشندنجات نيز بايد با اطفاي حريق آ  امداد وت عملياهاينشان، ساير افراد جوخه آتشي عالوه بر جوخه -ت    

نشان است و نيازي نيست كه از پرسنل مستقر باشند و از پرسنل معدن به   جوخه و حداقل سه نفر آتشمسوولنشان شامل يك 
  . شدها حضور داشته با شوند به طوري كه حداقل در هر شيفت دو نفر از آن  ميصورت غير مستقر انتخاب

 معادن، بايد واحدهاي ديگري با ي براي كارخانجات فرآوري در جوار معدن و يا تاسيسات و تشكيالت مستقل در حاشيه -ث    
  .  حريق و يا امداد و نجات در نظر گرفته شونديآالت مستقل براي اطفا تجهيزات و ماشين

     پايگاه امداد و نجات-2-2

 معدني، موقعيت وادهاي كاري، تعداد افراد شاغل، نوع مدن، ظرفيت استخراج، تعداد شيفتا مععداد و ت با توجه به نوعنطقههر م در 
هاي الزم براي مقابله با حوادث احتمالي براي معادن موجود در يك بيني پيش توانميها،  امكانات محلي و نظاير آن،ييجغرافيا

  .در كريزي و اجرااي، برنامهات منطقهمنطقه را از طريق ايجاد پايگاه يا سازمان امداد و نج
بـه  اي افراد واحـد امـداد و نجـات باشـد و              بايد داراي بناهاي فني، خدماتي و اقامتي بر        مداد و نجات معادن   احد ا  پايگاه و  -2-2-1    

  . آوري افراد تيم مجهز شود هاي مخصوص براي اخطار و جمعامكانات مخابراتي از جمله زنگ
  : به عوامل زير بستگي داردفاصله آن از معادن همجوار توجه شود كه اين موضوعمكان پايگاه بايد به  نماييدر جا -2-2-2    

  ؛معدن تعداد پرسنل هر -الف
  .معدنپذيري و احتمال بروز سانحه در آن   آسيب-ب

حـل معاينـه طبـي، اتـاق مـسوول و           خانه، اتاق آموزش، م   پايگاه بايد داراي فضاي كافي براي افراد در يك شيفت، تلفن           -2-2-3    
  . هاي عمليات باشد پاركينگ الزم ماشينومعاون و نگهداري تجهيزات و لوازم 

  . لوازم و قطعات رزرو گروه امداد و نجات بايد در پايگاه واحد امداد و نجات نگهداري شوند -2-2-4    
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كـردن و كنتـرل لـوازم ضـد گـاز، سـالن              مناسبي براي مجهـز   پايگاه واحد امداد و نجات در معادن زيرزميني بايد محل            -2-2-5+×
هاي تنفس  هاي شيميايي و محل مخصوص شستشوي دستگاه      كننده دستگاه تنفس مصنوعي، اتاق شارژ كردن و جذب        ي  كننده  كنترل

  . مصنوعي داشته باشد
سنگ وجـود آن ضـرورت    در معادن زغال نجات كه در معادن بزرگ زيرزميني به ويژه      ي   محل پايگاه زيرزميني جوخه    -2-2-6+×    

 . هاي گازدار انتخاب شودترين مكان به كارگاه دارد، بايد در ورودي هواي تازه و در نزديك

 امداد و نجات در پايگاه زيرزمينـي مـستقر   ي هاي اوليه به مجروحين بايد يك پزشكيار و يك جوخه      براي دادن كمك   -2-2-7+×    
  . شوند
هاي اوليه، برانكارد، پتو، لباس گرم و نظـاير  يگاه زيرزميني بايد دستگاه تنفس مصنوعي، وسايل الزم براي كمكدر پا  -2-2-8+×    
  . ها موجود باشدآن
 بايد يك گروه پزشكي با امكانات       ،شوددر مورد بروز حوادث بزرگ كه منجر به مجروح شدن تعداد زيادي از افراد مي               -2-2-9+×    

  . اوليه به پايگاه زيرزميني اعزام شودهاي الزم براي كمك

   مباني انتخاب اعضاي واحدهاي امداد و نجات-2-3

  :مستقر واحدهاي امداد و نجات مالك انتخاب به شرح زير است  پرسنل مستقر و غيري در مورد كليه
   آمادگي فيزيكي؛-الف     
   خونسردي؛-ب     
   تناسب براي كار مورد نظر؛-پ     
  . كامل معدني نايي با نقشه آش-ت     
در ادامه .  مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار گيرند، بايد از نظر دارا بودن شرايط ياد شدهحداقل سالي يك بار امداد و نجات، پرسنل    

  .مباني انتخاب هريك از اعضاي واحدهاي امداد و نجات به طور كلي ارايه شده است

   ايمني و حفاظتمسوول  - 3-1- 2
. باشد و بيش از چهار سال سابقه كار مفيد در معادن مشابه را داشته كارشناسي بايد حداقل داراي مدرك ايمني و حفاظتول مسو

 نفر كارگر اين مسووليت به عهده مسوول فني ذيصالح معدن 25در معادن داراي . ند را بگذرادستورالعملهاي الزم در اين  آموزشو
  .است

   امدادگران- 3-2- 2
هاي و آموزش دستورالعملهاي آموزشي الزم در اين  راهنمايي باشند و دورهي راد بايد داراي تحصيالت حداقل پايان دورهاين اف

  . سوزي، بتوانند وارد عمل شوندالزم را براي اطفاي حريق در داخل و يا خارج از معادن ديده باشند تا در مواقع آتش
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  نشان  آتشي  مسوول جوخه- 3-3- 2
  .  را بگذرانددستورالعملهاي الزم در اين  ايد داراي تحصيالت حداقل ديپلم باشد و دورهاين فرد ب

  هانشان آتش- 3-4- 2
- راهنمايي و از نظر جسمي سالم باشند و توانايي كافي در مقابله با آتشي اين افراد بايد داراي تحصيالت حداقل پايان دوره

  . نشاني را داشته باشنديل آتش تجهيزات و وساي ها و به كارگيري كليهسوزي

   پزشكيار يا پزشك- 3-5- 2
نامه معتبر مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  امداد و نجات هستند و بايد گواهيعملياتاين افراد جزو پرسنل مستقر 
هاي كار در  كار افراد مختلف و محلي ها را با وضعيت كار و نحوه بايد آنايمني و حفاظتمسوول . پزشكي و وزارت كار را دارا باشند

  . اين افراد بايد بازديدهاي مرتب ماهيانه از معدن داشته باشند. معدن آشنا سازد

   بهيار- 3-6- 2
 بهياري را در يكي از مراكز پزشكي كشور و يا با هماهنگي ي  راهنمايي را داشته و دورهي بهيار بايد حداقل تحصيالت پايان دوره

اگر بهيار از پرسنل معدن .  معتبر به عنوان بهيار براي وي صادر شودي نامه به طوري كه گواهي،ر گذرانده باشدمراكز پزشكي كشو
  . هاي معدن آشنا شود افراد و محل، كاريد با شرايطنباشد با

   رانندگان- 3-7- 2
  . ديده باشند را دستورالعملهاي الزم در اين   رانندگي بايد دورهي نامهاين افراد عالوه بر گواهي

   عاديوظايف واحد امداد و نجات در مواقع -2-4

وظايف واحد امداد و نجات در مواقع عادي عبارت از بازرسي متناوب از عمليات معدني به منظور كنتـرل و آمـادگي بـراي خنثـي                          
ر بـراي افـزايش ايمنـي عمليـات     هايي به منظور جلوگيري از تصادفات و اقدامات ديگ        طرح نقشه  ي  ريزي و تهيه    كردن حوادث، برنامه  

  :معدني و يا مقابله با سوانح احتمالي است و موارد زير بايد انجام شود
  ؛هاي ضروري نقشهي برداري و تهيهها و موارد مهم و عكس بررسي معابر، محل-2-4-1
  رفع سوانح؛بررسي مسير حركت گروه نجات براي  -2-4-2
  ؛يرون بردن افراد در مواقع وقوع سانحهبررسي مسير حركت گروه براي ب -2-4-3+×
  ؛هاي خروج اضطراري و اضافي از داخل معدنكنترل محل راه -2-4-4+×
   ؛گيري شدت جريان هوا اندازه -2-4-5+×
  ؛هاها و اكلونگيري شدت جريان هوا در تونل اندازه -2-4-6+×
  ؛فجار در معدن در حال كارو غبار و گرد زغال و ساير مواد قابل ان بررسي گازها، گرد -2-4-7×
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  ؛گيري دماي محيط اندازه -2-4-8+×
  ؛كنترل مسير حركت هواي تازه -2-4-9+×
  ؛ها در داخل معدننشاني و نصب آن هاي آتش كپسولكنترل -2-4-10
  ها؛  و كاركرد صحيح آننجات در داخل معدنكنترل محل استقرار تجهيزات خود -2-4-11+×
  ها؛ و كاركرد صحيح آن نشاني ي آب آتشهاكنترل محل لوله -2-4-12
  ؛آماده و مرتب كردن محل پايگاه امداد و نجات -2-4-13
  ؛هابررسي لوازم و تجهيزات طبق ليست و كنترل آن -2-4-14
  ؛ها، نگهداري و سرويس آنها بازرسي از ماسك -2-4-15+×
  ؛هاي الزمهاي اوليه براي نجات مصدوم و ساير آموزشآموزش تئوري كمك -2-4-16
  . مقابله با سوانحمي برايآموزش عملي افراد به منظور آمادگي داي -2-4-17

  بروز سانحه واحد امداد و نجات در مواقعكلي وظايف  -2-5

شـود و بـا      وارد عمل مـي    ،بيني و آماده كرده است      هايي كه از قبل پيش    در مواقع بروز سانحه، واحد امداد و نجات بر اساس برنامه          
ر مسوولين و واحدها كه نقش هر كدام از قبل مشخص شده است در حـداقل زمـان، عمليـات مقابلـه بـا سـانحه را انجـام                      كمك ساي 

  :بدين منظور موارد زير بايد انجام گيرد. سازدكاري آماده مي  عمليات معدني دهد و محل كار را براي ادامه مي
  ؛ز ورود افراد متفرقه به داخل معدنهاي  معدن به منظور جلوگيري ا نگهباني از ورودي-2-5-1
  ؛شناسايي محل سانحه -2-5-2
  ؛ حريق و مقابله با توسعه آتشي اطفا-2-5-3
  ؛ شناسايي تعداد پرسنل گرفتار در معدن و مصدومين-2-5-4
  ؛نجات و خارج كردن پرسنل و مصدومين از معدن -2-5-5
  ؛هاي اوليه و امداد به مصدومينكمك -2-5-6
  ؛هاخارج كردن اجساد آنو يي تعداد افراد فوت شده  شناسا-2-5-7
  ؛هاي ديگر معدن آلودگي هواي معدن و جلوگيري از نفوذ و جريان هواي آلوده به بخشي  مقابله با ادامه-2-5-8+×
  ؛هاي خطرآفرين مشخص كردن محل-2-5-9
  ؛ها و مدارك سانحه ثبت وقايع و وضعيت-2-5-10
  ؛كاري هاي معدن فعاليتي  كار براي شروع و ادامهكردن محل آماده -2-5-11
  . با توجه به تجربيات به دست آمده پس از هر سانحهاي مقابله با سوانحهها و نقشه اصالح برنامه-2-5-12

   در زمان بروز حادثه امداد و نجاتواحدافراد وظايف  -2-6

  .تصر ارايه شده است امداد و نجات در ادامه به طور مخواحدوظايف هر يك از افراد 
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   مسوول يا معاون معدن- 6-1- 2
مسوول يا معاون معدن در زمان وقوع سانحه بايد بالفاصله در معدن حاضر شود و ضمن هماهنگي با مسوول عمليات مقابله با 

سايل و مواد وسايل حمل و نقل، و(هاي ضروري براي نجات مصدومين، امكانات الزم براي امداد و نجات  كمكي سانحه و ارايه
  . ربط دستورات الزم براي همكاري را بدهدهاي ذيرا آماده سازد و به قسمت) هانظاير آنمصرفي، لوازم بهداشتي و 

 را براي رهبري عمليات نجات و رفع سانحه در معدن مامور ايمني و حفاظتبه هنگام بروز سانحه، مسوول معدن بايد مسوول 
  .  از پيش تعيين شده، اقدام كندي مداد و نجات طبق برنامهكند و در فراهم كردن نيازهاي ا

 افرادي كه در داخل معدن در حال فعاليت ي مسوول معدن يا معاون وي بايد شرايطي را فراهم سازد كه در هر لحظه ليست كليه
يك نفر مسوول در دفتر  بايد ، مشخص و امكان دسترسي بدان ميسر باشد و تا زماني كه كارگران در داخل معدن هستند،هستند

  . معدن حضور داشته باشد
هاي هوا، روگذرها، كننده جريان منظم هوا و موقعيت تنظيمي دهندههايي را كه نشان كپي نقشهبايدمسوول معدن يا معاون وي 

گيري ه مراكز تصميمها است بچيآالت و سيستم الكتريكي و موقعيت سوي هاي فرعي، ماشينها، ايستگاهها، پمپها، دربتوقفگاه
  . بدهد

   مسوول فني معدن- 6-2- 2
نامه اجرايي قانون معادن، حدود صالحيت  آيين65 ي  طبق ماده. امور فني معدن مسوول استي مسوول فني معدن در برابر كليه

 هر حال در صورتي به. مسوولين فني معدن از طريق وزارت صنايع و معادن و سازمان نظام مهندسي معدن تبيين و ابالغ شده است
كه مسوول فني معدن، مسووليت مشخصي به صورت موظف در معدن داشته باشد، وظايف وي در رابطه با عمليات مقابله با سانحه از 

  . شود كه بايد مطابق آن انجام وظيفه كندقبل معين مي

   سرپرست شيفت- 6-3- 2
، ضمن ايمني و حفاظتسوول يا معاون معدن و يا مسوول سرپرست شيفت به محض دريافت خبر سانحه در معدن و تا رسيدن م

هاي مقابله با سانحه را به عهده دارد و محل استقرار او تا قبل از رسيدن يكي  فعاليتي ها، مسووليت سرپرستي كليهمطلع كردن آن
 ي و وظايف مسوول معدن به عهدهها  مسووليتي از مسوولين مذكور، به عنوان مركز فرماندهي مقابله با سانحه خواهد بود و كليه

  . وي است
هاي مقابله با سانحه كه تا آن لحظه انجام شده  ، سرپرست شيفت بايد او را در جريان فعاليتپس از حضور مسوول يا معاون معدن

  : انجام دهد، به شرح زير استبايداز اقداماتي كه . است، قرار بدهد و سپس تحت نظر او قرار گيرد
  ؛بيني شده است را با دقت كنترل و اجرا كند مقابله با سانحه براي وي پيشي قداماتي كه در بخش عملياتي برنامه اي  كليه-الف
  ؛اند، مشخص سازد محل و تعداد كارگراني را كه دچار سانحه شده-ب
  ؛ تطبيق و كنترل كند عمليات مقابله با سانحه، به دقتي  اطالعات الزم از جريان كارهاي نجات را دريافت و با برنامه-پ
  ؛خانه براي ارتباط دايم با محل سانحه را مشخص كند كشيك تلفن-ت
  ؛ پرسنل انتظامات را براي كنترل ورود به معدن توجيه كند-ث
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  .  در صورت طوالني شدن مدت مقابله با سانحه، يكي از افراد فني و مطلع را به عنوان جانشين خود مشخص كند-ج

   امداد و نجاتتعمليا مسوول - 6-4- 2
 رسيدگي به امور امداد و نجات معدن و انتخاب همكاران مناسب براي مواقع مقابله با سانحه و ايمني و حفاظت مسوول ي وظيفه

  .  كامل و جامع براي مقابله با سوانح احتمالي استي تنظيم و تدوين برنامه
ود را به محل سانحه برساند و مديريت مقابله با سانحه را اعمال  پس از اطالع از وقوع حادثه، بايد فورا خايمني و حفاظتمسوول 
  : موارد زير استايمني و حفاظتاز جمله وظايف مسوول . هاي تحت نظر خود را هدايت كندكند و جوخه

پرسنل، هاي امداد و نجات وسايل الزم را تهيه كرده و در هنگام اعزام براي عمليات نجات بايد تعداد  بايد براي جوخه-الف
  ؛ها را كنترل كندوسايل و تجهيزات آن

  ؛هاي اجرايي خود مطلع سازد  امداد و نجات را از برنامهي  به دقت و به تفصيل افراد جوخه-ب
  ؛هاي امداد و نجات را بدهد كردن جوخه ورات كامل و روشن به هنگام روانه دست-پ
   ؛هاي نجات ارتباط دايم داشته باشد  جوخهي  با كليه-ت
هاي ناآشنا به معدن براي   اعزام كرده و از اعزام جوخه،شناسندتري دارند و معدن را خوب مي هايي را كه آمادگي بيش جوخه-ث

  ؛پيدا كردن مصدومين جلوگيري كند
 موظف است زمان و مصرف اكسيژن مورد نياز در مسير را ايمني و حفاظت معدني، مسوول ي  در مورد حفريات پيچيده-ج

  ؛كرده و مسير حركت را بر روي نقشه مشخص كند و به افراد جوخه اعالم كرده و مشكالت احتمالي را گوشزد كندمحاسبه 
ها را بايد به دقت زير نظر گيرد و مسوول آن را در جريان قرار دهد و در صورت نياز به  كار آني هاي تهويه و نحوه دستگاه-چ

  ؛ و تامين كندتعمير، تجهيزات و مصالح مورد نياز را مشخص
  ؛ معدن تعيين كندي اي را براي تهويه  در طول مدت مقابله با سانحه بايد مامور ويژه-ح
  . ها ابالغ كند  در صورت طوالني شدن مقابله با سانحه، بايد جدول كار پرسنل را تهيه و به آن-خ

   امداد و نجات عملياتي  مسوول جوخه- 6-5- 2
با ورود به معدن و به كمك افراد و وسايلي كه در اختيار دارد، در مورد نجات افراد اقدام كرده و نجات بايد   امدادي مسوول جوخه

 ي  مقابله با سانحهي هاي امداد و نجات بايد از قبل در برنامهوظايف جوخه. و تالش كند تا سانحه را با حداقل خسارات پايان دهد
  : امداد و نجات است عملياتي موارد زير از جمله وظايف مسوول جوخه. د تعيين شوايمني و حفاظتمشخص شده و يا توسط مسوول 

 امداد و نجات موظف است ضمن بررسي اثرات سانحه، راجع به انجام دستورات و محل خود و وضع ي  مسوول جوخه-الف
  ؛ گزارش دهدتايمني و حفاظسانحه و تغييرات انجام شده به طور پيوسته از طريق وسايل ارتباطي موجود، به مسوول 

 كار رفع سانحه را براي افراد جوخه تشريح كرده و محلي را كه افراد بايد در آنجا ي  امداد و نجات بايد برنامهي  مسوول جوخه-ب
  ؛مجهز به وسايل شوند، مشخص كند
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 امداد و ي جوخه در شرايط هواي غير قابل تنفس و يا دما و رطوبت زياد و ساير شرايط غير قابل تحمل، چنانچه مسوول -پ
تر بمانند و حفظ جان تيم امداد و  ها اجازه دهد بيشنجات اقامت طوالني واحد امداد و نجات را خطرناك تشخيص دهد، نبايد به آن

  ؛نجات در اولويت است
 .  در صورت نياز، مسوول جوخه امداد و نجات بايد از طريق  مقامات باالتر، از ديگر مناطق نيز درخواست كمك كند-ت

  نشان  آتشي  مسوول جوخه- 6-6- 2
 امداد و نجات است، با اين تفاوت كه اولويت كار  عملياتي نشان نيز مشابه وظايف مسوول جوخه  آتشي وظايف مسوول جوخه

  .وي اطفاي حريق است

   امدادگر- 6-7- 2
  . جام دهد امداد و نجات، اقدامات الزم را ان عملياتي امدادگر بايد بر اساس دستورات مسوول جوخه

  نشان آتش- 6-8- 2
سوزي و اطفاي حريق را تحت نظر مسوول جوخه به عهده دارد و در مواقع بروز سانحه كه نشان مسووليت پيشگيري از آتشآتش

  .دهدسوزي وجود ندارد و يا خاموش شده است، وظايف امدادگر را تحت نظر مسوول جوخه انجام ميآتش

   پزشك معدن- 6-9- 2
-كردن وسايل و تجهيزات مورد نياز در مواقع بروز سانحه و آموزش كمك مواقع غير از سانحه عالوه بر آمادهپزشك معدن در 

در مواقع بروز سانحه نيز . ها را به عهده داردهاي آنهاي اوليه به افراد تيم امداد و نجات، معاينه و مداواي پرسنل معدن و خانواده
 كشيك دايمي ،هاي اوليه در صورت نياز به بيمارستان اعزام كند و چنانچه الزم باشدپس از كمكبايد مصدومين را معاينه و مداوا و 

از وظايف ديگر پزشك . را براي مداواي مصدومين تعيين كرده و خود نيز اين امر را هدايت و در مداواي مصدومين همكاري كند
  . ا سازدمعدن، اين است كه در مواقع الزم، يك پايگاه اورژانس را بر پ

   پزشكيار معدن-6-10- 2
هاي اوليه به  كمكي پزشكيار معدن بايد تحت نظر پزشك معدن و طبق دستورات وي همراه با تيم امداد و نجات، با ارايه

  .  وظايف وي را به عهده گيردي مصدومين، در صورت نياز آنان را به بيمارستان اعزام و همراهي كند و در غياب پزشك معدن، كليه

   بهيار-6-11- 2
هاي اوليه و تنفس مصنوعي را انجام هاي امداد و نجات را براي نجات مصدومين همراهي كند و بتواند كمكبهيار بايد جوخه

نبود پزشك  كند و در صورتدر صورتي كه پزشك يا پزشكيار در معدن حضور داشته باشد، بهيار تحت نظر و دستور وي كار مي. دهد
  .  به عهده داردايمني و حفاظتهاي اوليه را تحت نظر مسوول  خدمات پزشكي و كمكي  ارايهي وظيفهيا پزشكيار، بهيار 
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   امداد و نجاتي  راننده-6-12- 2
 مقابله ي هاي امداد و نجات است و در صورتي كه در برنامه تيمي  جوخه و يا گروه، رانندگي وسايل نقليهي  اصلي رانندهي وظيفه

 در عمليات مقابله با سوانح، ايمني و حفاظت طبق دستور مسوول ي براي وي مشخص شده باشد، بايديگر دي با سوانح وظيفه
  .همكاري كند

  خانه مسوول چراغ-13- 2-6+×
  :مسوول چراغ خانه بايد تحت نظر مسوول معدن در پست خود بماند و ضمن اجراي وظايف زير، دستورات مافوق را انجام دهد

 مشخص سازد و گزارش آن را به مسوول مقابله با ،اند كه از معدن خارج نشده و چراغ خود را تحويل نداده تعداد افرادي را-الف
  . سانحه بدهد

  . مشخص و رفع نقص كند،هاي تحويل گرفته شده را كه داراي نقص فني هستند چراغ-ب
  .  وسايل تحويلي و برگشتي را ثبت كند-پ

   مسوولين امور فني -6-14- 2
هاي معين شده و تحت نظر مسوول معدن همكاري  ا نيز بايد در محلهامور فني اعم از برقكار، مكانيك و نظاير آنمسوولين 

را انجام داده و گزارش آن را به  بيني شده باشد، آن مقابله با سوانح پيشي ها وظايفي در برنامهكنند و در صورتي كه از قبل براي آن
  .  بدهندايمني و حفاظتمسوول 

   مسوولين انبارهاي مصالح و لوازم -6-15- 2
  . محل كار خود حاضر باشند و در صورت لزوم، مواد و لوازم مورد نياز را به محل سانحه ارسال كنند اين افراد بايد در

   مسوولين تعميرگاه-6-16- 2
بق دستور مسوول معدن نسبت به  مسوولين تعميرگاه نبايد محل كار خود را ترك كنند و بايد ط،در زمان بروز حادثه و سانحه

  . تعمير وسايل و تجهيزات اقدام كنند

   سرپرست حمل و نقل-6-17- 2
 كار كند تا در ي هاي تحت اختيار و پرسنل مربوط را براي كمك به مقابله با سانحه در معدن آمادهاين فرد بايد تمام ماشين

  . جات اعزام شوندهاي امداد و نصورت دستور مسوول معدن براي همكاري با تيم

   استادكاران و سركارگران-6-18- 2
. نجات اطالع دهند اي را بالفاصله به تلفنچي و دفتر مسوول معدن و يا دفتر پايگاه امداد واين افراد بايد وقوع هر نوع حادثه

ا به دفتر معدن معرفي و دستورات ره آگاه شوند، بايد بالفاصله خود چنانچه استادكاران و سركارگران در خارج از معدن از وقوع حادث
  . الزم را از مسوول معدن دريافت كنند
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   انتظامات منطقه-6-19- 2
وظايف اين افراد موارد زير  از جمله. بايد وظايف از پيش تعيين شده خود را انجام دهند  انتظامات منطقه،سانحه هنگام بروز به
  :است

يافت دستور از فرماندهي مقابله با سانحه، پرسنل مورد نياز را به محل  سرپرست انتظامات وظيفه دارد كه به محض در-الف
  ؛سانحه اعزام كند

  ؛ از ورود افراد بدون مجوز به داخل معدن جلوگيري كند-ب
  ؛ از اجتماع افراد در سطح معدن و يا هر اجتماع ديگري كه باعث كندي كار شود، جلوگيري كند-پ
  ؛ها را مسدود كند تمام ورودي-ت
  عدن را تحت كنترل و نظم در آورد؛هاي منتهي به م با كمك نيروي انتظامي محلي جاده-ث
  ؛نامه داده شده، از ورود ساير افراد به معدن، جلوگيري كند اجازهايمني و حفاظته توسط مسوول  به غير از افرادي ك-ج
  ؛تثنايي بازرسي كندگونه است زا بدون هيچ تمام افراد را از نظر داشتن كبريت و وسايل آتش-چ
  ؛ هر فرد را با اسم و شماره كنترل كند-ح
  .  زمان ورود و خروج افراد را كنترل و ثبت كند-خ
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  : امداد و نجات در معادن بايد اقدامات به شرح زير انجام گيرد عملياتدر رابطه با تجهيزات    
  .  شده و هميشه سالم و آماده به كار باشند مناسب چيدهي  به شيوه امداد و نجات در محل مربوطهوسايل -3-1    
محل مربوط به تجهيزات امداد و نجات به جز آن دسته كه بايد در زيرزمين نگهداري شوند، بايد در روي زمين در  ي كليه -3-2    
  .  امداد و نجات نگهداري شوندواحد
شود، بايد فواصل زماني بازديد وسايل مورد دوين مي تايمني و حفاظتهاي اجرايي كه توسط مسوولين در دستورالعمل -3-3    

  . استفاده در امداد و نجات و آموزش و تمرينات تعيين شود

 تفاوت دارد كه در هر مورد  روباز و زيرزميني معادنهاي مختلفبراي گروه امداد و نجات واحدهايتجهيزات الزم براي  -3-4    
 ايمني و حفاظتها توسط مسوول  ارب حاصل از سوانح، انتخاب شده و ليست كامل آنبايد متناسب با شرايط و وضعيت معدن و تج

  .  درج شده است)6-3( تا )1-3(هاي  جدولدرحداقل تجهيزات الزامي مورد نياز . تهيه و تدارك ديده شود

  .) نفر پرسنل100تا ( ليست حداقل تجهيزات مورد نياز براي معادن روباز گروه يك -1-3جدول 
  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف

    بسته  1  هاي اوليهوسايل كمك  1
    عدد  1  برانكارد تاشو  2
  الستيكي  جفت  1  دستكش ضد برق  3
    قطعه  1  كمربند نجات  4
  با قالب فلزي در انتهاي آن  قطعه  1   متري25طناب   5
    دستگاه  2   دستيينشانكپسول آتش  6
    عدد  1   متري20متر   7
  . نقليه در معدن موجود باشدي  بايد يك وسيلهمعدندر موقع كار   دستگاه  1  ليه نقي وسيله  8

  .) نفر500 تا 101از  (دو ليست حداقل تجهيزات مورد نياز براي معادن روباز گروه -2-3جدول 
  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف

    بسته  4  هاي اوليهوسايل كمك  1
    عدد  2  برانكارد تاشو  2
    دستگاه  2   برش گازي براي بريدن فلزاتدستگاه  3
  الستيكي  جفت  4   ضد برقدستكش  4
    قطعه  4  كمربند نجات  5
  با قالب فلزي در انتهاي آن  قطعه  2   متري25طناب   6
    دستگاه  1   متر مكعب در ساعت با كابل برق و شيلنگ آب20پمپ برقي با ظرفيت   7
    دستگاه  6   دستيينشان كپسول آتش  8
    عدد  1   متري20متر   9
    عدد  1   تاشونردبان  10
    دستگاه  1  دارمنبع آب چرخ  11
  ) آمبوالنسترجيحا(  دستگاه  1   مناسب براي حمل مجروحي  نقليهي وسيله  12
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  .) نفر500تر از  بيش (سه ليست حداقل تجهيزات مورد نياز براي معادن روباز گروه -3-3جدول 
  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف

    بسته  6  هاي اوليه وسايل كمك  1
    عدد  4  برانكارد تاشو  2
    دستگاه  2  دستگاه برش گازي براي بريدن فلزات  3
  الستيكي  جفت  4   ضد برقدستكش  4
    قطعه  4  كمربند نجات  5
 متر مكعب در ساعت 20پمپ برقي با ظرفيت   6

  با كابل برق و شيلنگ آب
    دستگاه  1

  ب فلزي در انتهاي آنبا قال  قطعه  2   متري25طناب   7
    دستگاه  8   دستيينشان كپسول آتش  8
    عدد  2   متري20متر   9
    عدد  2  نردبان تاشو  10
    دستگاه  1   چرخدارينشان آتشكپسول   11
    متر  500  متر  ميلي77 تا 66نشاني به قطر  شيلنگ آتش  12
    قطعه  6  نشاني  شيلنگ آنشي سرلوله  13
    قطعه  BBP-I   2آب پاش نوع   14
    قطعه  2  نشاني  منفذدار براي آتشي لوله  15
    قطعه  3   شيلنگي كننده تقسيم  16
    دستگاه  1  دارمنبع آب چرخ  17
    دستگاه  1  آمبوالنس  18

و معادن زيرزميني )  نفر70پرسنل تا (سنگ گروه يك  زيرزميني غير زغالليست حداقل تجهيزات مورد نياز براي معادن  -4-3جدول 
  .) نفر50پرسنل تا (ه يك سنگ گرو زغال

  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف
   روسيR -12مشابه   دستگاه  5  سري قطعات يدكي  با يك)رسپيراتور(ماسك تنفسي   1
   يك دستگاه براي هر گاز  دستگاه  2  كسيدكربناان و مونوتگيري مستگاه گازسنج ديجيتال براي اندازهد  2

  *سنگ متان براي معادن زغال
  هاي موجود معدنعالوه بر دستگاه  دستگاه  5  اسك خودنجات انفراديم  3
    دستگاه  1  ازسنجگ  4
    دستگاه  1  دماسنج  5
    دستگاه  2   دستيينشانكپسول آتش  6
    بسته  1  هاي اوليهوسايل كمك  7
    دستگاه  1  برانكارد تاشو  8
    دستگاه  1  نردبان طنابي يا تاشو كوچك  9
    قطعه  1   متري25طناب   10
    قطعه  1  كمربند ايمني  11
  الستيكي  جفت  1  دستكش ضد برقي  12
 ي يك دستگاه وسيله يدبا معدن، ي ساعات كارمبه هنگا  دستگاه  1   نقليهي وسيله  13

  .نقليه در معدن آماده به كار باشد
  . سنگ گروه يك ضروري است معدن زيرزميني زغال براي صرفا*
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و براي معادن زيرزميني )  نفر300 تا 71پرسنل (سنگ گروه دو  زيرزميني غير زغالجهيزات مورد نياز براي معادن ت ليست -5-3جدول 
  .) نفر100 تا 51پرسنل (سنگ گروه دو  زغال

  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف
  روسي R-12مشابه   دستگاه  15  با يك سري قطعات يدكي) رسپيراتور(ماسك تنفسي   1
   روسيR-V-L-12مشابه   دستگاه  3   با يك سري قطعات يدكي كمكي)رسپيراتور( تنفسي ماسك  2
    دستگاه  2  دستگاه تنفس مصنوعي  3
  *سنگ  براي معادن زغالنجسمتان  دستگاه  2  كربن گيري متان و مونواكسيد دستگاه گازسنج ديجيتالي براي اندازه  4
  براي هر نوع گاز يك دستگاه  دستگاه  H2S ،SO2 ،NOX   10گيري گازهاي  دستگاه ديجتال اندازه  5
  هاي موجود معدنعالوه بر دستگاه  دستگاه  10  ماسك خودنجات انفرادي  6
    دستگاه  1  بادسنج  7
    دستگاه  1  دماسنج  8
    دستگاه  1  دستگاه آشكارساز دود و حرارت  9
  هاي موجود معدن عالوه بر دستگاه  دستگاه  6   دستيينشان كپسول آتش  10
    دستگاه  1   متر مكعب در ساعت20پمپ هواي فشرده به ظرفيت   11
    بسته  2  هاي اوليه وسايل كمك  12
    عدد  2  برانكارد ناشو  13
    عدد  1   متر20نردبان طنابي به طول   14
  با قالب فلزي در انتها  قطعه  2   متري25طناب   15
    قطعه  2  كمربند ايمني  16
    جفت  2  برق دستكش ضد  17
    سري  1  )هاي مربوطهچكش و پيكور و مته(دني لوازم مع  18
    عدد  1   متر3×4اي  پارتيشن پارچه  19
   آمبوالنسترجيحا  دستگاه  1   مناسب براي حمل مجروحي  نقليهي وسيله  20
 . سنگ گروه دو ضروري است  براي معدن زيرزميني زغالصرفا *

و معادن زيرزميني     )  نفر300 پرسنل بيشتر از(سنگ گروه سه ر زغالزيرزميني غيجهيزات مورد نياز براي معادن ت ليست -6-3دول  ج
  .) نفر100پرسنل بيش از (سنگ گروه سه زغال

  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف
  روسي R-12مشابه   دستگاه  25  با يك سري قطعات يدكي) رسپيراتور(ماسك تنفسي   1
   روسيR-V-L-12مشابه   دستگاه  7  عات يدكيبا يك سري قطكمكي ) رسپيراتور(ماسك تنفسي   2
 O-K-P-5مشابه   دستگاه  1  تست ماسك تنفسيدستگاه   3

    دستگاه  4  دستگاه تنفس مصنوعي  4
    دستگاه  1  هاي اكسيژنكمپرسور پر كردن كپسول  5
    كپسول  2   ليتري40اكسيژن طبي   6
  *سنگ متان براي معادن زغال  دستگاه  4  ربنك مونواكسيدسنج ديجيتال براي اندازه گيري متان و دستگاه گاز  7

   دستگاه4براي هر نوع گاز 
   دستگاه2براي هر نوع گاز   دستگاه  NOx 4 و H2S ،SO2 گيري گازهاي دستگاه ديجيتال اندازه  8
  هاي موجود معدنعالوه بر دستگاه  دستگاه  15  ماسك خودنجات انفرادي  9
    دستگاه  2  بادسنج  10
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و معادن زيرزميني )  نفر300تر از  پرسنل بيش(سنگ گروه سه  زيرزميني غير زغالجهيزات مورد نياز براي معادن تيست  ل-6-3جدول ادامه 
  .) نفر100پرسنل بيش از (سنگ گروه سه  زغال

  مالحظات  واحد  تعداد  نام وسيله  رديف
    دستگاه  2  دماسنج  11
    دستگاه  2  دستگاه آشكارساز دود و حرارت  12
    دستگاه  10  نشاني دستي شكپسول آت  13
    دستگاه  1   متر مكعب در ساعت20پمپ هواي فشرده به ظرفيت   14
    متر  500  متر  ميلي66-77نشاني به قطر شيلنگ آتش  15
    دستگاه  2  ساز دستگاه كف  16
    دستگاه  1  وسايل ارتباط سيگنالي  17
    قطعه  6  نشاني  شيلنگ آتشي سرلوله  18
    عدد  2  پاشآب  19
    قطعه  2  نشاني  منفذدار آتشي ولهل  20
    قطعه  3   شيلنگي كنندهتقسيم  21
    بسته  4  هاي اوليه وسايل كمك  22
    عدد  4  برانكارد تاشو  23
    دستگاه  1  جرثقيل دستي با لوازم جهت باال و پايين بردن مجروح  24
    عدد  1   متر50نردبان طنابي به طول   25
  زي در انتهابا قالب فل  قطعه  3   متري25طناب   26
    قطعه  3  كمربند ايمني  27
 متر مكعب با كابل و شيلنگ 30 تا 20پمپ برقي يا هوايي به ظرفيت   28

  مربوط
    دستگاه  1

  الستيكي  جفت  4  دستكش ضد برق  29
    دستگاه  1   نگهداري سقف حفريات زيرزمينيجك براي  30
    سري  2  )هاي مربوطچكش و پيكور و مته(لوازم معدني   31
    دستگاه  2  لوازم دستي براي برش فلزات  32
    تخته  2   متر3×4اي  پارتيشن پارچه  33
  هاي موجود معدنعالوه بر دستگاه  دستگاه  10  چراغ معدني  34
  هاي موجود معدنعالوه بر دستگاه  دستگاه  1  هاي معدنيوسايل شارژ چراغ  35
    دستگاه  2  هاي اوليهكيف كمك  36
    دستگاه  1  آمبوالنس  37
    دستگاه  1  نشاني ماشين آتش  38
    دستگاه  1  وانت   39

  .سنگ گروه سه ضروري است  صرفا براي معادن زيرزميني زغال*
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  مقدمه -4-1

هاي جلوگيري از ها و توضيحات الزم در مورد سوانح معدني و راه معدن بايد آموزشمسوول ايمني و حفاظتدر معادن گروه يك، 
براي آن دسته از پرسنل كه در موقع بروز سانحه بايد به عنوان تيم امداد و نجات اقدام . پرسنل معدن بدهدبروز اين سوانح را به 

هاي تخصصي الزم است و بايد حداقل يك بار در سال نيز با اجراي مانور امداد و نجات، موارد و مسايل را د، توضيحات و آموزشنكن
  .  ببينندستورالعملدهاي الزم را بر اساس اين  امداد و نجات بايد آموزشگروه اعضاي 3 و 2 در معادن گروه.. درها يادآوري كبه آن

  هانشان امدادگران و آتشيهاي آموزش دوره -4-2

هر دوره (هاي آموزشي زير را هاي امداد و نجات هستند، بايد حداقل دورهها كه جزو جوخهنشانهر يك از امدادگران و آتش
  . را دارا باشند  مربوطي نامهذرانند و گواهيبگ)  ساعت40حداقل 
  ؛و نجات در معادن  آموزشي امدادي  دوره-الف
  ؛ حريق آموزش اطفايي دوره -ب
  .هاي اوليه آموزشي كمكي دوره -پ

   آموزشي امداد و نجاتي  دوره- 2-1- 4
  : آموزشي امداد و نجات در معادن شامل موارد زير استي عناوين كلي دوره

  ؛يات افراد گروه امداد و نجات خصوص-الف
  ؛ امداد و نجات وظايف گروه-ب
  ؛نجات دهي گروه امداد و سازمان-پ
  ؛ حريق و ايجاد ديوارهاي ضد حريقسوزي و مباني اطفاي  آتش-ت
  ؛ استفاده از آني  ماسك خودنجات و طريقه-ث
  ؛ استفاده از آني  ماسك اكسيژن و طريقه-ج
  ؛ سوانح مقابله باي  تنظيم برنامه-چ
  .هاي مخصوص واحد امداد و نجات آشنايي و كاربرد وسايل و دستگاه-ح

   حريق آموزشي اطفاي دوره - 2-2- 4
  :عناوين كلي اين دوره به شرح زير است

  ؛ آمار حوادثي ه آشنايي با موضوع و اراي-الف
  ؛ مثلث آتش-ب
  ؛ آتشي آورنده عوامل به وجود-پ
  ؛هاي جلوگيري از آتش روش-ت
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  ؛هابندي آنها و تقسيمسوزيواع آتش ان-ث
  ؛نشاندهي گروه آتش سازمان-ج
  ؛هاي اطفاي حريق روش-چ
  ؛) استفاده، نگهداري، بازرسي و تعميري موارد استفاده، نحوه(سوزي   تجهيزات و وسايل مبارزه با آتش-ح
  ؛هاآوري ضايعات آتش و دفع آن  جمع-خ
  ؛دهندههاي هشدار آشنايي با دستگاه-د
  ؛ اماكن و تاسيساتي هاي الزم در خصوص تخليه تمرين-ذ
  ؛هاي ضروري تهيه و تنظيم اطالعات الزم از جمله شماره تلفن-ر
  . حريقاي اطفاي تمرينات دوره-ز

  هاي اوليه آموزشي كمكي دوره - 2-3- 4

  :عناوين كلي اين دوره به شرح زير است
  ؛يههاي اول اصول كلي و اقدامات اساسي در كمك-الف
  ؛دهنده  وظايف و خصوصيات كمك-ب
  ؛ديدگان نسبت به يكديگر حق تقدم حادثه-پ
  ؛ انتقال بيمار-ت
  ؛ عاليم ظاهريي ها به وسيله تشخيص آسيب-ث
  ؛)خارجي -داخلي(ها هاي اوليه در خونريزي كمك-ج
  ؛...)هاي گردن و  هاي كمر، مهره جمجمه، مهره(ها اوليه در شكستگيهاي  كمك-چ
  ؛ها، گازگرفتگي، سرمازدگي يا گرمازدگيهاي اوليه در مسموميت كمك-ح
  ؛هاي مغزيهاي اوليه در سكته كمك-خ
  ؛هاي اوليه به هنگام بروز غش و شوك و حمالت قلبي و تشنجات كمك-د
  ؛ تنفس مصنوعي-ذ
  .)مار، عقرب، حشرات( هاهاي اوليه در گزيدگي كمك-ر

  هاآموزش راننده -4-3

 40 آموزشي ي  رانندگي معتبر، بايد حداقل دورهي نامههاي امداد و نجات، عالوه بر دارا بودن گواهيها و گروهان جوخهرانندگ
 .  مربوط را اخذ كنندي نامه و گواهيباشند امداد و نجات در معادن را ديده ي ساعته
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  هاي آموزشي تكميليسرفصل دوره -4-4

  :نجات در معادن به شرح زير است وعناوين دوره آموزشي تكميلي امداد 
  ؛كاري  مباني معدن-الف
  ؛ ايمني در معادن-ب
  ؛هاگيري آن تشخيص و اندازهي  اطالعات پايه راجع به گازها و نحوه-پ
  ؛هاي مختلف استفاده از ماسكي  نحوه-ت
  ؛دهنده  استفاده از وسايل برشي  نحوه-ث
  ؛ استفاده از وسايل حفاريي  نحوه-ج
  ؛اي مقابله با حريق در معادنه روش-چ
  ؛ حمل مصدوم در شرايط مختلف-ح
  ؛ نجات قربانيان ناشي از گازگرفتگي-خ
  ؛آالت  نجات قربانيان به دام افتاده در حوادث ناشي از ماشيني  نحوه-د
  ؛ نجات افراد محبوسي  نحوه-ذ
  ؛ نجات قربانيان ناشي از هجوم آبي  نحوه-ر
  ؛دام افتاده و يا مدفون شده بر اثر ريزش نجات قربانيان به ي  نحوه-ز
  ؛ معدني هاي تهويه آشنايي با سيستم-ژ

  .هاي فرار در معادن راهي اي رفع سوانح و نقشهه  آشنايي با برنامه-س

  ايمني و حفاظتمسوول  تكميلي هاي آموزشيدوره -4-5

 آشنايينيز  با موارد مشروح در زير ،ها مسوولين جوخههاي آموزشي مربوط به بايد عالوه بر گذراندن دورهايمني و حفاظتمسوول 
  :داشته باشد

  ؛هاگيري و كاهش آن اندازهي ها بر روي انسان و حد مجاز و نحوه گازهاي معدني و اثرات آن-الف
  ؛هاي قطع برق و رفع اثر آنگرفتگي و راه برق-ب
  ؛)در اثر سيل يا هجوم آب در معادن(شدگي   غرق-پ
  ؛مواد معدني خودسوزي -ت
  ؛ها و صدمات ناشي از ريزشنهاي جلوگيري از آ ريزش در معادن، علل و راه-ث
  ؛آالت  صدمات در اثر كاركرد ماشين-ج
  ؛ها و تابلوهاهاي پايش و اهميت نوشته شناخت سيستم-چ
  ؛هاي رفع سوانح تنظيم و تدوين برنامه-ح
  .هاي فراره راي هاي مقابله با سوانح و نقشه نقشهي  تهيه-خ



  امداد و نجات در معادنستورالعملد  32
 

  

 



  33   عمليات امداد و نجات به هنگام بروز سانحه-پنجمفصل 
 

 
  
 

  5فصل 
  سانحه عمليات امداد و نجات به هنگام بروز

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
  



  امداد و نجات در معادندستورالعمل  34
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  35   عمليات امداد و نجات به هنگام بروز سانحه-پنجمفصل 
 

   اقدامات اوليه در زمان بروز سانحه-5-1

تلفنچي بايد بالفاصله . خانه اطالع داده شودكند، به تلفنبروز سانحه بايد توسط اولين فردي كه از سانحه اطالع پيدا مي -5-1-1    
 عالمت مخصوص، حادثه را به مراكزي كه از قبل مشخص شده است، از جمله مديريت معدن و پايگاه امداد و نجات ي به وسيله
  . اعالم كند

 ثانيه از هنگام 120 ثانيه و در شب بيش از 60حضور افراد جوخه براي عزيمت به محل سانحه نبايد در روز بيش از  -5-1-2    
  .  صداي آژير طول بكشد

اي كه در مورد هر حادثهمسوول جوخه بايد . سوول جوخه است مي  امداد و نجات به عهدهي وظايف اعضا جوخه تقسيم -5-1-3    
افتد، به فوريت اقدام كرده و به طور مستمر آمادگي افراد تيم خود را در محل خدمت او اعم از داخل يا در سطح معدن اتفاق مي

  .  كنترل كند

 بايد با هماهنگي مسوول معدن، مشخصات حادثه،  تعداد كارگران معدن را كه در حادثه گرفتار  و حفاظتايمنيمسوول  -5-1-4    
در مورد معادن زيرزميني، . گيرد، مشخص كندكردن حادثه انجام مي  ها  و اقداماتي را كه براي برطرفاند و محل تقريبي آنشده

  . استشرايط تهويه و وضعيت گاز نيز از جمله اين موارد 
هاي امداد و نجات را كامل كرده و با توجه به ها و يا گروه بايد كارت عزيمت جوخه يا جوخهايمني و حفاظتمسوول  -5-1-5    

همچنين بايد نوع حادثه و طرح مقابله را . كند، طرح مبارزه با رفع سانحه را مشخص سازداطالعات موجود و اطالعاتي كه كسب مي
  . ند و سپس دستور عزيمت به محل سانحه را صادر كندبه اطالع اعضا برسا

 بايد دستور شروع عمليات امداد و نجات را صادر كرده و ايمني و حفاظتبا مشخص شدن وضعيت كلي حادثه، مسوول  -5-1-6    
  . گيري كندطرح عمليات ايمني و نجات را پي

  . هاي امداد و نجات بايد اعزام شوندفراد سانحه ديده جوخهبر حسب دامنه و وسعت حادثه و متناسب با تعداد ا -5-1-7    
  : به شرح زير است،ها اطالع داشته باشند هاي امداد و نجات بايد از آنمواردي كه جوخه -5-1-8    

   محل و ابعاد سانحه؛-الف
   سانحه؛ي هاي ورود به منطقه راه-ب
   موقعيت وضعيت حفريات معدني؛-پ+×
  ؛)هاها، مصالح نگهداري و نظاير آنها، شيرهاي آب، شيلنگكشي لوله(راي مبارزه با سانحه  امكانات موجود ب-ت
  ؛)هاي تهويه، مسيرهاي جريان هواها، ديوارهاي جداكننده، تونلدرب( معدن ي  وضعيت تاسيسات تهويه-ث+×
   وضع هواي معدن از نظر وجود گازهاي مضر، دما و دود؛-ج+×
  اند؛ عداد افرادي كه گرفتار سانحه شده محل دقيق سانحه و ت-چ
  .  ساير موارد كه ممكن است در حين مقابله با سانحه پيش آيد-ح

هاي هاي ورودي و خروجي و يا راهدهند، بايد با راه افراد شاغل در معدن و نيز افرادي كه تغيير پست ميي كليه -5-1-9    
  . اضطراري معدن آشنا شوند

  .  معدن بايد همراه او باشدي  تيم به مسير آشنا نيست، نقشهوقتي كه -5-1-10    
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  . نجات بايد يك نفر به منظور ارتباط، هماهنگي و تبادل اطالعات مستقر شود  امداد ومحل گروهدر  -5-1-11    
ه عنوان نگهبان گمارده هاي سانحه، بايد يك يا چند نفر ببه منظور جلوگيري از ورود و ازدحام افراد متفرقه به محل -5-1-12    

  .شوند
  . ارتباط بين پايگاه امداد و نجات در سطح زمين و تيم اعزامي براي امداد و نجات، بايد در اسرع وقت برقرار شود -5-1-13    
 ابتدا هاي خطرناك وارد شوند وهاي امداد و نجات نبايد قبل از حصول اطمينان از ايمن بودن محل سانحه به محلتيم -5-1-14    

  . بايد تمهيدات الزم براي ايمن سازي نسبي محل انجام گيرد
  . ها، اطمينان حاصل كند كار داراي هواي آلوده، مسوول تيم بايد از سالم بودن دستگاهي قبل از ورود به هر جبهه -5-1-15    
ر سيستم تهويه را بدهد و شخصي را تغيي  در شروع عمليات بايد دستورايمني و حفاظتدر صورت لزوم مسوول  -5-1-16+×    

، سيستم ايمني و حفاظتتيم امداد هرگز نبايد بدون دستور مستقيم از طرف مسوول . براي كنترل و نظارت بر سيستم تهويه بگمارد
  . تهويه را تغيير دهد

 حضور منطقهمت افرادي كه در ريزي در سيستم تهويه ممكن است گازهاي سمي و دود را به س تغييرات غير مجاز و بدون برنامه    
  .  آتش و نقاط داغ هدايت كند و سبب انفجار احتمالي در معدن شوندي  بفرستد و گازهاي قابل انفجار را به منطقه،دارند
مركز . رساني ايجاد شودارتباط جمعي، بايد يك مركز اطالعسازي بستگان افراد محبوس و نيز وسايل  براي آگاه -5-1-17    

  .  بايد توسط يكي از مسوولين يا يك مقام رسمي هدايت شود و تنها اطالعات معتبر انتشار يابداطالعات
اي كه در مسيرهاي با دود در هاي با نور كافي استفاده كنند و به وسايل نقليهمسوول و اعضاي تيم بايد از چراغ -5-1-18+×    

  . حركت هستند، چراغ نصب كند
ها را بر روي تجهيزات  هجوم و يا جاري شدن آب در تونل تيم امداد و نجات بايد اثرات سوضايمسوول و اع -5-1-19+×    

كند را با خود حمل مي هيدروژن سولفيد مثل و قابل اشتعال سمي همچنين بايد تحقيق شود كه آيا آب، گازهاي. الكتريكي بررسي كنند
هاي د آب را فورا پمپ كرد؟ آيا عمق آب در حدي است كه وسايل و دستگاهيابد يا خير؟ آيا باييا خير؟ آيا جريان آب افزايش مي

  ور سازد؟تنفسي را غوطه
 خود را به عنوان جانشين مشخص و به همه اعالم ي  امداد و نجات بايد از ابتدا يك نفر از افراد جوخهي مسوول جوخه -5-1-20    
  .كند

  نحه شرح عمليات امداد و نجات در زمان بروز سا-5-2

ديده يـا    سانحه، جستجو و نجات افراد صدمه      هدف واحد امداد و نجات مشخص كردن وضعيت محل سانحه، نوع و ابعاد             -5-2-1    
 بـر روي تاسيـسات و       ها، تعيـين خـسارت و آسـيب وارده شـده          ديدگان، جستجوي اجساد و خارج كردن آن      صدمه تعداد   گرفتار، تعيين 

در مـورد   . كردن شرايط براي ورود مجدد افراد به محل كار اسـت            تر در محل كار و آماده      يمني بيش  حريق و ايجاد ا    تجهيزات، اطفاي 
   . امداد و نجات استي معادن زيرزميني بررسي وضعيت حفريات و تهويه نيز از جمله وظايف جوخه

هـاي الزم بـه      كمـك  ي   سانحه و ارايه   ي  ها از منطقه  جايي آن گيري براي جابه  در صورت پيدا كردن مصدومين و تصميم       -5-2-2    
  . گزارش دهد به پايگاه امداد و نجات  امداد و نجات بايد فوراي  جوخه،ها آن
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  . براي جلوگيري از بروز مجدد سانحه بايد اقدامات احتياطي الزم در جريان عمليات نجات به عمل آيد -5-2-3    
 در اختيـار    رد، بايـد توسـط امـدادگران مـستقيما        ت بر عمليات نجات اثر بگذا     آخرين مشاهدات و اطالعاتي كه ممكن اس       -5-2-4    

  . مسوولين قرار گيرد
بـراي شناسـايي     الزم را    هاي   آزمايش  بايد مكررا  ،رودمي امداد و نجات كه به طرف قسمت ورودي هوا پيش            ي  جوخه -5-2-5+×    

 مقـدار متـان موجـود در هـواي          بايد ميزان انواع گازها و مخصوصا     ژه  سنگ به وي   در معادن زغال  .  انجام دهد  ،گازهاي موجود در معدن   
  . گيري شودمعدن اندازه

هاي عبوري كه شرايط گيري غلظت گازها بايد در هر تقاطع و در دورترين نقطه در داخل هر ورودي و نيز محل           اندازه -5-2-6+×    
  . مناسب و قابل حمل انجام شود امداد و نجات با وسايل ي اي دارند، توسط جوخهشناخته شده

بـرداري   بايد از هوا نمونه    ،دهد امداد و نجات احتمال وجود گازهاي خطرناك در هواي معدن را مي            ي   كه جوخه  زماني -5-2-7+×    
  .كند
. ناسـايي كنـد    امداد و نجات بايد هواي معدن را كنترل و نوع و ميزان گازهاي مـضر را ش                 ي   جوخه ،به هنگام عمليات   -5-2-8+×    

  . گيري كند را اندازه هواهمچنين بايد شدت جريان
  .  خود برگرداندي كند، بايد درب را به موقعيت اصلي و اوليهبند عبور ميوقتي كه جوخه از ميان درب يا هوا -5-2-9+×    
 آلـوده تهويـه     ي  اند، ابتدا بايد منطقه   براي نجات افرادي كه در معدن در پشت يك مانع يا حايل يا درب گرفتار شده                -5-2-10+×    

  . ها به محل امن، اقدام شودشده و سپس براي بيرون آوردن كارگران و انتقال آن
 .بينـي شـود  حل انتظار، افراد سانحه ديـده پـيش    هاي مناسبي به عنوان     اصل مناسب در داخل معدن بايد محل      به فو  -5-2-11+×    

 كافي اكسيژن داشته باشد و اطمينان حاصل شود كه در اثر خروج گاز متـان يـا                  ي  اب شود كه ذخيره   اي انتخ محل انتظار بايد به گونه    
 ي  شود كـه در محـل انتظـار لولـه         توصيه مي . گازهاي ديگر، فضاي آن آلوده نشود يا احتمال جمع شدن آب در آن وجود نداشته باشد               

  .هواي فشرده، آب و تلفن نيز وجود داشته باشد
  .هاي انتظار آشنا شوند كاركنان معدن بايد با موقعيت محلي كليه -5-2-12+×    
  .جلو جوخه حركت كندبايد در موقع حركت به طرف محل سانحه، مسوول هر جوخه  -5-2-13    
  .طرف پايگاه، مسوول جوخه بايد در عقب جوخه حركت كندبه در موقع بازگشت،  -5-2-14    
  . ها را زير نظر داشته باشده بايد هميشه پشت سر برانكارد و يا آخرين نفر در صف قرار گيرد تا آنجانشين مسوول جوخ -5-2-15    
پس از حـصول    اي را كه تيم بايد به آن وارد شود، بررسي نموده و              منطقه ، عمليات بايد قبل از همه     ي  مسوول جوخه  -5-2-16+×    

  پايـه و     ،اقـدامات كنترلـي در مـورد سـقف كارگـاه          بـا   سپس بايـد    . د جوخه را بدهد   اجازه ورود افرا  اطمينان از ايمن بودن آن منطقه،       
  . هاي چوبي، از بروز خطرات احتمالي جلوگيري كندكالهك

هاي معدن را به دقت      امداد و نجات بايد از حداقل مسيرهاي مسدود شده حركت كرده و هر يك از قسمت                ي  جوخه -5-2-17+×    
  . هايي توقف كند كه از نظر هوا مناسب باشد جوخه بايد در محلكنترل كند، طي اين مدت،

هاي استخراج انجـام    هاي اصلي و سپس در حفريات فرعي و كارگاه         امداد و نجات ابتدا بايد در تونل       ي  كاوش جوخه  -5-2-18+×    
  . گيرد
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رفـتن از  ديـد در مـسير، بـاال و پـايين      مسوول جوخه بايد سرعت حركت جوخه را بر حسب عواملي همچون قابليت           -5-2-19+×    
يلي كـه جوخـه بايـد بـا خـود حمـل كنـد و                 در دسترس، مقدار بار و وسا      ي   نقليه ي  نوع وسيله ،   موانع موجود  رها و ديگ  ها و رمپ  دويل

  . ي بماندد و سعي كند براي برگشت و رسيدن به هواي تازه، حداقل انرژي الزم باقن دهد، تنظيم كمكارهايي كه جوخه بايد انجا
هاي اجرايي زمان مشغول فعاليت به هنگام مقابله با سانحه، همراه جوخه و هم      امداد و نجات بايد دايما     ي  ول جوخه مسو -5-2-20    

  . الزم باشد
  . شود دورتر قطع ي برق بايد از فاصله. كليد برق را نبايد در فضاي گازدار و مستعد براي انفجار قطع و وصل كرد -5-2-21+×    
 كليد ايستاد و بايد صورت خود را برگرداند تـا         ي   در مقابل جعبه   جهيزات الكتريكي، نبايد مستقيما   به هنگام وصل كليد ت     -5-2-22    

  .  احتمالي قرار نگيردي هاي فرد در معرض جرقه چشم
 تغيير وضعيت كليد و اهداف      ي  رند تا از نتيجه   اي مناسب قرار گي   به هنگام تغيير وضعيت كليد بايد افراد جوخه در فاصله          -5-2-23    

  . مسوول جوخه در اين باره مطلع شوند
 برخورد كنـد و  ،اي از معدن كه شرايط نامناسب داشته باشد امداد و نجات در جريان پيشروي به منطقه        ي  اگر جوخه  -5-2-24+×    

همچنين براي اطـالع    .  انجام دهد و يا از اطراف منطقه عبور كند         گيري را گيري دارد، بايد اول لق    تشخيص دهد براي عبور نياز به لق      
اي كـه همـراه دارد،      مـسوول جوخـه نيـز بايـد بـر روي نقـشه            . گذاري و يا اطراف آن را محصور سـازد         ديگران بايد منطقه را عالمت    

  . گذاري كند متعال
ـ       افراد ج  ،هايي كه مملو از دود است     براي حركت در كارگاه    -5-2-25+×      بـا توسـل بـه يـك         دوخه كه تجهيزات تنفسي دارند، باي

 دستورات مسوول از قبيل پيشروي، توقف و غيره و نيز دادن اطالعات بايـد بـه                 . حركت كنند  ،اندطناب كه همگي آن را محكم گرفته      
  . دهنده به افراد جوخه انجام گيرد  عالمتهايدستگاههاي مخصوص و با كمك المتع ي وسيله

ار بـا ضـربه زدن بـا يـك چوبدسـتي بـه اطـراف تونـل و                   ددمسوول جوخه بايد از شرايط ايمنـي مـسير حركـت دو            -5-2-26+×    
  .  حاصل كرده و موانع و خطرات احتمالي را شناسايي كندناستحكامات اطمينا

هـا و   رگـشت نـور چـراغ     دار غليظ بايد از نصب چراغ بر روي كاله خودداري كرد زيرا دود سـبب ب               ددر مسيرهاي دو   -5-2-27+×    
  . كندشود و فرد را دچار مشكل ميانعكاس آن در نزديكي صورت مي

 هـوا را بـدون دسـتور مـشخص     ي كنندها هرگز نبايد وضعيت درب يا مسدود همسوول جوخه به هنگام عبور از تونل       -5-2-28+×    
  . قبلي تغيير دهد

ن شود كـه    ئسته بايد تيم را متوقف كند و با ضربه زدن به درب مطم            مسوول جوخه به محض رسيدن به يك درب ب         -5-2-29+×    
  آيا كسي پشت درب هست يا خير؟

از نظر تغيير شـدت و جهـت        (كردن آن     احتمالي باز  ي  خه بايد از نتيجه   مسوول جو هاي تهويه   قبل از باز كردن درب     -5-2-30+×    
آگاهي كامل داشته )  هدايت شود، كه كارگران در آن گرفتار شده اند     ايجريان هوا كه ممكن است موجب شود گازهاي سمي به ناحيه          

  . باشد
          گـر يـا بـا نگـاه كـردن از درون       احـساس ي مسوول جوخه بايد با دقت الزم شـرايط پـشت هـر درب را بـه وسـيله                  -5-2-31+×    

  .  و سپس ادامه مسير دهدهاي موجود، مشخص سازدرو و يا پنجرهها، يا از طريق درهاي آدم كنندهتنظيم
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هاي اوليه و نجـات      كمك ي   افراد از محل حادثه و ارايه      ي   امداد و نجات، كسب اطالعات و تخليه       ي  اولويت اول جوخه   -5-2-32    
  . ها استآن
زي گرفتـار   سو آتش ي   حريق است و در صورت نياز بايد به افرادي كه در منطقه            نشان اطفاي    آتش ي  اولويت اول جوخه   -5-2-33    
  . اند، كمك كنندشده
اي كه هـواي سـالم وجـود دارد و در           ترين نقطه  ديده به نزديك   افراد حادثه  ي   است از انتقال كليه    هدف از تخليه عبارت    -5-2-34    

  : افراد از محل حادثه بايد موارد زير مورد توجه قرار گيردي تخليه
  .كسيد كربن قرار گيرندامي مانند مونو افراد تخليه شده نبايد در معرض گازهاي س-الف
  . حرارت زياد قرار گيرندي له و درجه افراد تخليه شده نبايد در تماس مستقيم با شع-ب
  . قابل انفجار دور نگاه داشته شوندي هاي با هواي بالقوه افراد تخليه شده بايد از محل-پ
  .  باشدترين محل داراي هواي تازه افراد بايد به نزديكي  تخليه-ت
  . ترين مسير استفاده شوداز آساني افراد بايد   در تخليه-ث
  .  ايمن استفاده شودي روي، از وسايل نقليه االمكان به جاي پياده افراد حتيي  در تخليه-ج
  .  در تمام مدت افراد بايد تحت مراقبت باشند و قبل از تخليه شمارش شوند-چ
  .نجات استفاده كنندحال تخليه نيز  بايد از ماسك خود افراد در  در صورت احساس وجود بو و يا دود،-ح
  . ها با پايگاه تماس حاصل شود گزارش وضعيت آني  براي ارايهرد افراد،  بايد در هر جا كه امكان داي  در حين تخليه-خ
اي از پيش تعيـين شـده و يـا بـه     ه افراد داخل معدن را بايد به ايستگاهي سوزي بزرگ و عظيم باشد، كليه در صورتي كه آتش   -د

  . بيرون معدن انتقال داد
هـاي  راد بايـد بالفاصـله از دسـتگاه      فا. سوزي قرار گرفته باشد     به هنگام تخليه، چنانچه مسير هواي ورودي در معرض آتش          -ذ+×
  . دا كننداند، نبايد آن را از خود جنجات استفاده كنند و تا هنگامي كه به محل هواي تازه و سالم نرسيدهخود

ها نجات استفاده كنند و مسوول جوخه بايد به آند، تمامي افراد بايد از ماسك خودافراد از مسير داراي دو ي   به هنگام تخليه   -ر+×
  . كسيد كربن داغ شودايادآوري كند كه ممكن است دستگاه به علت جذب مونو

  :زير را مورد توجه قرار دهد افراد موارد ي يه بايد به هنگام تخليهلمسوول تخ -5-2-35    
نجـات و جلـوگيري از      هـاي خود  تالش و كار بدني شديد به منظور به حداقل رساندن ميزان داغ شدن دسـتگاه                جلوگيري از  -الف

  .خستگي مفرط بدني و فيزيكي
  . گيرند كسيد كربن و مدت زماني كه افراد در معرض آن قرار ميا به حداقل رساندن استنشاق گاز مونو-ب
  ؛ افراد در يك جاي كردن كليه  جمع-پ
  . هاي تخليه و محلي كه بايد به آنجا بروند نشان دادن راه-ت
  . ايجاد انگيزه براي عمل سريع و احساس مسووليت و جلوگيري از اضطراب در افراد-ث
نجـات خنـك بماننـد و انـرژي         ودهاي خ ها از خودرو استفاده شود تا دستگاه       افراد بايد براي حمل و نقل آن       ي   به هنگام تخليه   -ج

  . جلوگيري به عمل آيدافراد افراد حفظ شود و از لغزيدن و افتادن و صدمه ديدن احتمالي 
  :را خاموش كند  مستقيم به مركز آتش، آني  رعايت موارد زير و با نفوذ و حمله بانشان بايد آتشي جوخه -5-2-36    
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 آتش فعـال  ي توان به منطقهاند و با استفاده از سرشيلنگ مي       كه از قبل آماده شده     هاي حاوي آب  ها و شيلنگ   به كمك لوله   -الف
 غرنده بـه كـار    ي  اگر حجم عظيمي از آب به يك باره براي خاموش كردن يك شعله            . و نقاط باالتر از دسترسي سرشيلنگ، حمله كرد       

آب ممكـن  . شند زيرا هيدروژن خطر منفجر شدن داردرود، بخارات آب و هيدروژن كه بيرون پرتاب مي شوند ممكن است خطرناك با         
  . كندخاموش نميرا اند،  آتش حاصل از سوختن موادي كه تلنبار شده ولي معموال،خنك كردن به كار روداست براي 

آتـش  . رونـد تر آتـش بـه كـار مـي     هاي بزرگدار براي حجمنشاني دستي براي حجم كم آتش و انواع چرخهاي آتش  كپسول -ب
ممكـن  براي جلوگيري از خطراتي نظير گاز متان كه         . ايجاد كنند ) اكسيد كربن  نظير دي (ها ممكن است گازهاي خطرناك      كن وشخام

  . اقدامات احتياطي الزم بايد انجام گيرد،دار را محصور كرده باشند است مناطق آتش
پودر سنگ مانع از رسيدن اكسيژن بـه منـاطق   . توان براي خاموش كردن آتش در مراحل اوليه استفاده كرد   از پودر سنگ مي    -پ

هـاي  ماشين. ها خاموش كرد  توان با ريختن خاك توسط بيلچه     هاي كوچك را مي   آتش. دهدشود و دماي اجسام را كاهش مي      گرم مي 
  . توان براي خاموش كردن آتش به كار بردتوليد پودر سنگ را نيز مي

  . تر استجايي آن مشكلتر و جابه ماسه از پودر سنگ سنگين.كردستفاده توان همانند پودر سنگ ا از ماسه نيز مي-ت
ن مسير نباشد، بايد با نصب ديوارهاي غير قابـل نفـوذ            آدر صورت زياد بودن آتش، اگر امكان خاموش كردن سريع            -5-2-37+×    

 و بـه طـور      هـاي مجـزا شـده را مجـددا        ن قسمت اتوبا برداشتن ديوارها مي   . هاي معدن جدا كرد   قسمت آتش گرفته را از ديگر كارگاه      
  . مستقيم خاموش كرد

سـوزي در     از آتـش   ود كه از پخش شدن گاز و دود حاصل        سوزي وضعيت تهويه بايد طوري تنظيم ش      به هنگام آتش   -5-2-38+×    
  . ها كه كارگران آنجا مشغول كارند، جلوگيري شودكارگاه

      بايـد   ،ها به علت وجود گاز و گرد زغال احتمال انفجـار وجـود دارد               معادني كه در آن    ي  ويهسوزي، ته  به هنگام آتش   -5-2-39+×    
  .جلوگيري به عمل آيدتشكيل و تمركز گازها و نزديك شدن آن به مركز آتش  اي تنظيم شود كه ازبه گونه

  .  امداد و نجات موظف به مراقبت از همكاران و ماسك تنفسي خود استي هر يك از افراد جوخه -5-2-40+×    
-ك نشان داده مـي  مانومتر ماسي  امداد و نجات بايد همواره فشار اكسيژني را كه به وسيله   ي  هر يك از افراد جوخه     -5-2-41+×    

  .شود، كنترل كنند
 امـداد و نجـات ممنـوع        ي  دن ماسك تنفسي توسط افراد جوخه     كر صحبت كردن و جدا    ،هاي گازدار آلوده  محيطدر   -5-2-42+×    
  . است
 امـداد و  ي بـراي جوخـه  ) دهي صوتي يا نـوري دستگاه عالمت(ن ارتباط مخابراتي هاي گازدار آلوده بايد امكا  در محيط  -5-2-43    

  . نجات فراهم باشد
ـ  ،كنـد تـه حركـت مـي      امداد و نجات از حفريات دود گرف       ي  در مواردي كه جوخه    -5-2-44+×     د در انـشعابات عالمتـي را كـه            باي

-هـا و تختـه    ها يا درب  ها، واگن ها باشد با گچ بر روي ديواره       مسير حركت، زمان حركت، تركيب هوا، دما و نظاير آن          ي  كنندهمشخص

  . گيري گاز، درج كندهاي اندازه
 100االمكان مقـدار   مدهاي غير مترقبه حتيظور جلوگيري از پيشا ت، بايد به من   اي كه عازم محيط گازآلوده اس     جوخه -5-2-45+×    

  . ليتر اكسيژن را به صورت ذخيره نگه دارد
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حسب طول مسير حفريات شـيب دار تـا          ريزي كند كه بر     بايد طوري برنامه   ،آلوده است اي كه عازم محيط گاز    جوخه -5-2-46+×    
حجم اكـسيژن بايـد از قبـل مـشخص       . مانده را براي برگشت در نظر گيرد      ر باقي  ليت 150يژن را براي رفت و       ليتر اكس  150 درجه،   10

  . باشد
 ليتـر از  100 بايـد ، درجه اسـت 10ها بيش از حفرياتي كه شيب آن امداد و نجات به پايين    ي  ركت جوخه به هنگام ح   -5-2-47+×    
  . تفاده كندمانده را براي بازگشت اس ليتر باقي200 اكسيژن را براي رفت و ي هرذخي
-آلوده با لوكوموتيو و يا ساير وسايل نقليه انجـام مـي      امداد و نجات در مسيرهاي گاز      ي  وخهدر صورتي كه حركت ج     -5-2-48+×    

آلوده توسـط   كار يا حركـت در مـسير گـاز   ي ن خاتمهزما.  اكسيژن براي بازگشت به حالت پياده در نظر گرفته شود     ي  هگيرد، بايد ذخير  
  . شودخه از روي درجات مانومتر ماسك تنفسي تعيين مي جوي فرمانده

ف اسـت از     امداد و نجات بايد طي كنند، مسوول جوخه موظـ          ي  آلوده كه جوخه  در مسيرهاي پيچيده و مشكل و گاز       -5-2-49+×    
  . شود، زمان كار و برگشت جوخه را با توجه به مصرف اكسيژن تعيين كند تهيه ميروي جدول مخصوص كه قبال

 وظايف اصلي جوخه امداد و نجات در ابتدا نجات افراد حادثه            ،به هنگام سوانح ناشي از انفجار گرد زغال يا گاز متان           -5-2-50+×    
  . ناشي از انفجار استحريق ديده و سپس اطفاي 

  .نفجار برسندترين نقاط محل ا ها، بايد سعي شود كه به نزديكزمان حركت و در جهت مسير جوخه در -5-2-51+×    
هـاي  براي تسريع در خارج كردن افراد از محل سانحه بايد از وسايل حمل و نقل نظيـر لوكوموتيـو، واگـن، ماشـين                       -5-2-52+×    

  . باالبر و نظاير آن استفاده شود
  . م وسايل تهويه نيز اقدام كرداندازي و ترمي همگام با نجات افراد در زمان بروز سانحه ناشي از انفجار، بايد براي راه -5-2-53+×    
اي طراحي شود كه امكان معكوس كـار كـردن سيـستم تهويـه در مواقـع انفجـار و                    هاي تهويه بايد به گونه    سيستم -5-2-54+×    
  . سوزي فراهم باشد آتش
  .  اولويت اول قرار گيردها به محل امن بايد در نجات افراد سانحه ديده و هدايت آن،در مواقع تصاعد آني گاز -5-2-55×    
 كردن مسير و هوارساني      مواد و باز   ي  هاي ناشي از انفجار مانده باشند، تخليه      چنانچه تعدادي از افراد در پشت ريزش       -5-2-56+×    

  . براي نجات افراد بايد در اولويت قرار گيرد
  . ايد بدون برنامه جريان هوا را تغيير داد ناشي از انفجار گاز يا گرد زغال، نبي به هنگام سانحه -5-2-57+×    
  . اعضاي امداد و نجات بايد به ماسك تنفسي يدكي مجهز شوند،به منظور نجات ساير افراد -5-2-58+×    
 افراد امـداد و نجـات انجـام         هايي كه درصد گاز متان به حد انفجار رسيده است، بايد احتياط الزم از طرف               بست در بن  -5-2-59×    

  .  بايد از سالم بودن چراغ خود اطمينان داشته باشند و از وسايل برقي ديگر استفاده نكنندگيرد،
كه گازهـاي  شود  انبار بايد به نحوي تنظيم     ي   زيرزميني، وضعيت تهويه   ي  در زمان اطفاي حريق انبارهاي مواد ناريه       -5-2-60+×    

  . حاصل از حريق به جريان هواي خروجي معدن هدايت شود
هاي ضد حريق انبـار را بـست و ضـمن           در صورتي كه خارج كردن مواد ناريه از داخل انبارها ميسر نباشد، بايد درب              -5-2-61+×    

  . جاگيري در محل امن، كف انبار را با آب و يا ديگر مواد ضد حريق پوشاند
گيري هوا در آن مقطـع بـه       ها را به همراه اندازه    يزش امداد و نجات در مسير حركت خود بايد ابعاد و وضعيت ر            ي  جوخه -5-2-62    

   .دهدمسوول اجراي عمليات امداد و نجات گزارش 
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 و در   اطمينان حاصـل كـرده    بازگشت نيز   بايد از امكان    هاي ريزش كرده      امداد و نجات از محل     ي  به هنگام عبور جوخه    -5-2-63    
  . د و كمر باال را تقويت كرهابست گيري و چوب صورت نياز، محل ريزش كرده را لق

  :نجات افراد محبوس در اثر ريزش، بايد موارد زير انجام گيردو در زمان امداد  -5-2-64    
  . اند، تعيين و گزارش شود  محل دقيقي را كه در آنجا گير كرده-الف

ر صورت امكان غـذا و آب نيـز    عالوه بر هوارساني به پشت محل ريزش كرده براي نجات افراد سانحه ديده و محبوس، د       -ب+×
  . ها ارسال شودبراي آن

هاي موضـعي    هواي فشرده و سپس با استفاده از بادبزن        ي  در ابتدا بايد به وسيله    ) ريزش( هوارساني به پشت محل سانحه       -پ+×
  . انجام گيرد

 را بيـرون بـرد و در صـورت    اند، ابتدا بايد خاك راهروهـا   براي دسترسي به افرادي كه در پشت محل ريزش محبوس شده        -ت+×
  . م براي بيرون آوردن افراد اقدام كردئلزوم با حفر راهروهاي انحرافي و يا قا

هايي به غير از آتشباري استفاده       براي حفر راهروهاي انحرافي به منظور دسترسي به افراد پشت محل ريزش، بايد از روش               -ث+×
  . شود
  . تواند از داربست استفاده كنداد و نجات براي دسترسي به افراد حادثه ديده مي امدي در صورت نياز، جوخه -5-2-65+×    
 امداد و نجـات در مـسير حركـت خـود در منـاطق زيـر، اگـر                  ي   جوخه ،براي نجات افراد حادثه ديده ناشي از ريزش        -5-2-66+×    

  : را انجام دهدها را ضروري ببيند، بايد اقدامات الزم بندي مجدد در سقف و ديواره استحكام
  .ها كارگاهي هاي موجود در سقف، كف و ديوارهها و شكافترك -الف
  .  رسي يا هر نوع سنگ سست دارندي هاي بزرگ از سقف ريزش كرده و يا جاهايي كه اليههايي كه در آنجا سنگ محل-ب
  . اند اما در زمان سانحه خيس و مرطوب شده، خشك بودههايي كه قبال محل-پ
  . زدگي ظاهر شده استمنها  ر جاهايي از تونل كه مدت زيادي از حفر آن گذشته و به تازگي در آن د-ت
  . اندهاي چوب به صورت غير عادي ظاهر شده در جاهايي كه خرده چوب و پوسته-ث
  . ير عادي باشندها از لحاظ تحمل فشار بيش از اندازه، ضعيف شده و غهاي چوب بستها و كالهكهايي كه ستون در محل-ج
  .اند كه نشانگر فشار غير عادي استهاي سيستم نگهداري، معلق و يا برش خوردههايي كه پيچ و مهره در محل-چ
  . ندها پوسيده شده و فاقد استحكام هست بست هايي كه چوب  در محل-ح

  : امداد و نجات رعايت نكات زير ضروري استي هنگام بازرسي جوخه -5-2-67+×    
  . ها، استفاده از عينك ايمني ضروري استها و كارگاه تونلي گيري ديواره به هنگام بازرسي سقف و لق-فال
  . هاي امن جايگيري كند نجات بايد در محلي  به هنگام بازرسي، جوخه-ب
  . ن بود كه در پشت سر مانعي وجود نداردئگرد سريع در مواقع اضطراري بايد مطم براي عقب-پ
  . هاي بلند استفاده كرداالمكان بايد از ديلم گيري، حتيلق براي -ت
  . ، بالفاصله بايد سرپرست خود را مطلع سازند با كشف خطر-ث
  . هاي لق شده را بايد فرو ريخت و يا آن را نگهداري كرد  قسمت-ج

  .  امداد و نجات بايد نقاط اطراف خود را از نظر سيل ايمن كندي جوخه -5-2-68    
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  . ها به عمل آورد امداد و نجات بايد اقدامات الزم را براي جلوگيري از ورود سيل به كارگاهي جوخه -5-2-69    
، ورود افراد با سيگار،     )مصوب شوراي عالي حفاظت فني    (ها   حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه      ي  نامه مطابق آيين  -5-2-70+×    

در . سوزي يا انفجار دارند، ممنـوع اسـت         به معادن زغال و ديگر معادن كه احتمال خطر آتش          زا و يا ديگر مواد آتش    كبريت و يا فندك     
  . ها ضد جرقه نيستند نيز ممنوع است كه فالش آنيبردار اين معادن همراه داشتن دوربين عكاسي يا فيلم

  : امداد و نجات هنگام مواجه با مصدوم به شرح زير استي وظايف جوخه -5-2-71
 امداد و نجات مصدومي را پيدا كند، بايد ضمن كمك به او، وي را به محلي كه جريان هواي تـازه دارد،                      ي  چنانچه جوخه  -الف+×

  . يا پايگاه زيرزميني ببرد و بعد از تحويل فرد صدمه ديده به كار اصلي خود بپردازد
 ي   جوخـه  ي  گازدار به وسـيله   م از مسير فضاي      اكسيژن نداشته باشد بردن مصدو     ي   كافي ذخيره  ي   در مواردي كه به اندازه     -ب+×

  .  ممنوع استنجات اكيدا
  . نجات مجاز استن به ماسك تنفسي و يا دستگاه خود پس از مجهز شدايي مصدومين در فضاي گازدار صرفاج جابه-پ+×
  . اداند، بايد تنفس مصنوعي دنيامدههستند تا وقتي كه به حالت عادي در  اغمادرحالت افرادي را كه -ت
  .  تمامي صدمه ديدگان را پس از انتقال از محل، بايد به بهداري تحويل داد-ث
  .  امداد و نجات ادامه يابدي ديدگان بايد توسط جوخه رساني به صدمه  در صورت نبود كاركنان بهداري، كمك-ج
  . ا برداشت ريزش انجام گيرد دسترسي به اشخاص صدمه ديده در اثر ريزش، در صورت لزوم بايد از طريق حفاري و ي-چ+×
  . هاي موجود، ارتباط برقرار كندها از طريق تلفن و يا لوله امداد و نجات بايد با صدمه ديدگان در پشت ريزشي  جوخه-ح+×
گرفتگي بايد جريان برق را از صدمه ديده جدا ساخت و سـپس او را از طريـق تـنفس مـصنوعي يـا دادن دارو                        در صورت برق   -خ

   .كمك كرد
 اطـالع  جهت تحقيقات الزم بـه مـسوول مربـوط      امداد و نجات جسدي را مشاهده كند، بالفاصله بايد           ي   در صورتي كه جوخه    -د
  . دهد
  . ، نقل و انتقال جسد ممنوع استايمني و حفاظت قبل از انجام تحقيقات الزم و دستور مسوول -ذ
د، در آن صـورت تـاخير در         از بين رفتن جسد را در پي داشته باش         خطراتي همچون  در صورتي كه تاخير در نقل و انتقال جسد،           -ر
  .  جايز نيستانتقال
  .  امداد و نجات بايد جسد را شناسايي و محل دقيق آن را يادداشت و گزارش كندي  جوخه-ز
  . با پيدا شدن جسد، حالت و وضعيت آن را يادداشت و ثبت كرد تا بتوان علت مرگ وي را تشخيص داد-ژ

 فعاليـت شـخص را قبـل از         ي  برداري از جسد و محل آن در صورت امكان به گروه تحقيق كمك خواهد كرد تا نحوه                  عكس -س
  . سانحه، مشخص سازد

  . هاي غير عادي را پس از تحقيق در محل مشخص كنديا فعاليت تواند وجود موارد اعالم خطر گروه تحقيق مي-ش
  .  بزندصدمه تر بيش عمليات تحقيق در مورد جسد نبايد به آن -ص

داشـته باشـد، بايـد    آلوده، يكي از افراد گروه نجات به دليل از حال رفتن نياز بـه كمـك   هاي گاز در صورتي كه در محيط     -ض+×
  .  به كمك او بشتابد نجات فوراي جوخه
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محلي كه داراي هـواي آزاد      ترين   ، افراد جوخه بايد به قرارگاه يا به نزديك        ايمني و حفاظت   با دستور عقب گرد توسط مسوول        -ط
  . باشد برگردند

 گزارش شود و    ايمني و حفاظت   نجات معيوب شد، موضوع  بايد به مسوول          ي   در صورتي كه ماسك يكي از اعضاي جوخه        -ظ+×
  . تمام افراد تا دستور مسوول، در محل امن منتظر بمانند

اي شود، تمام افراد جوخه بايد به محل امن و يا حفـره           د به ماسك كمكي مجهز      باي نجات   ي   در صورتي كه فردي از جوخه      -ع+×
  . كه داراي جريان هواي آزاد باشد، منتقل شوند

 نجات از كار افتاد، ضمن انتقال اين افـراد بـه هـواي آزاد، بايـد از                  ي  از اعضاي جوخه    در صورتي كه ماسك يك يا دو نفر        -غ+×
  . هاي اوليه قرار گيرندعمل شود و اين افراد بايد تحت مداواي كمك رزرو وارد ي طريق وسايل ارتباطي تقاضا كرد كه جوخه

ها را به هواي     برسد، افراد ديگر كه قادر به كار هستند، بايد آن           اكسيژن بعضي افراد جوخه به اتمام      ي   در مواقعي كه ذخيره    -ف+×
  . آزاد منتقل كنند

ها تمام شده  براي نجات افرادي كه اكسيژن ماسك آنايد فوراحرارت خيلي شديد باشد، ب ناشي از ي  در صورتي كه سانحه-ق+×
  :است به شرح زير اقدام كرد

  ؛گير ماسك وي را محكم كرده بايد كل-
  ؛ فرد را در محل امني خواباند-
  .سانحه ديده را خنك كرد  سر-

هـا را در معـرض      ود ارتباط داشـته و آن     آلوده بايد با افراد خ    هاي گاز  امداد و نجات در موقع كار در محيط        ي   مسوول جوخه  -ك+×
  . ديد خود داشته باشد

  .  مسوول جوخه بايد يك نفر از افراد را مامور كشيك تلفن سازد-گ+×
آلوده ارتباط داشته و براي اجـراي عمليـات         هاي گاز هاي در حال كار و در محيط       با جوخه   رزرو در پايگاه بايد دايما     ي   جوخه -ل+×

  . آماده باشند
 كار را براي افراد گروه تحقيق آماده كند تا اين افراد بتوانند             ي   كشفيات را ثبت و ادامه     ي   امداد و نجات بايد كليه     ي  اد جوخه  افر -م

  .وضعيت ناحيه و محل را پس از حادثه، مشخص سازند

  سانحهثبت شواهد و مدارك  -5-3

ريزي براي جلوگيري   هاي بعدي و برنامه   ت حادثه براي بررسي    مشاهدات سانحه بايد ثبت و تا حد ممكن، اطالعا         ي  كليه -5-3-1    
 ي   آمـاده شـده و كليـه       ايمني و حفاظت  هايي توسط مسوول    براي ثبت اطالعات و مشاهدات قبال بايد فرم       . از سوانح آينده حفظ شوند    

  . ها ثبت شوداطالعات الزم توسط تيم در آن
  . نجام گيرد كه از بين رفتن اطالعات و مدارك به حداقل برسداي امقابله با سوانح بايد به گونه -5-3-2    
  . گذاري شوند اند، بايد شناسايي و عالمت جا شدههايي كه جابهتجهيزات و دستگاه -5-3-3    
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ه پايگاه هاي خود را پس از بازگشت ب يافتهي افراد بايد كليه. مسير حركت افراد امداد و نجات بايد مشخص و ثبت شود -5-3-4    
  . امداد و نجات، يادداشت كنند

  . اند، بايد عكس و نقشه تهيه شود هايي كه در اثر سانحه تغييرات زيادي كردهاز قسمت -5-3-5    
  .  حادثه نبايد موجب محدوديت عمليات نجات شود و يا جان افراد ديگري را به خطر اندازدي  حفظ صحنه-5-3-6    
مفصل و كامل از جريان تجسس و نجات بايد پس از عادي شدن وضع و كاهش عمليات امداد و نجات هاي يادداشت -5-3-7    

  . تهيه شود
گزارش كار عمليات واحد امداد و نجات بايد با ذكر زمان و اطالعات حاوي عمليات اضطراري طي عمليات نجات در  -5-3-8    

  :معدن و شامل موارد زير باشد
  ؛حادثه و تغييرات حاصل در آن ثبت شود وضعيت معدن و محل -الف
  ؛ نجات و نتايج اجراي آن ثبت شودي  دستورات داده شده به جوخهي  كليه-ب
  ؛ هواي معدن در محل وقوع حادثه، ثبت شودي  نتايج تجزيه-پ
  ؛ سفارشات و دستورات روساي مربوط در مورد برطرف كردن سانحه، قيد شود-ت
  . نجات ثبت شودهاي  مراحل كار و اجراي طرح-ث

  . تعيين علت حادثه و برآورد وسعت و شدت انفجار در محل حادثه از وظايف واحد امداد و نجات نيست -5-3-9    
توانند به عمليات تحقيق در محل حادثه پس از عمليات نجات و بيرون آوردن اجساد، افراد واحد امداد و نجات مي -5-3-10    

  . كمك كنند
ن گروه تحقيق فعاليت خواهند هاي تحقيق افراد واحد امداد و نجات زير نظر مسووليدر زمان همكاري براي فعاليت -5-3-11    
  .كرد
هاي الزم به افراد واحد  بايد در مورد حفظ و نگهداري مدارك و شواهد مفيد، آموزشايمني و حفاظتاز طريق مسوول  -5-3-12    

  .داده شود

  اندازي مجدد معدنراه برايعمليات الزم  -5-4

  :نشيني از محل حادثه الزم است و بايد شامل موارد زير باشد ريزي براي عقب  در پايان عمليات امداد و نجات برنامه-5-4-1    
  ؛هاآوري آن هاي شغلي و جمعهاي كارتها بر حسب لزوم در سيستمها و پرونده يادداشتي دهي كليه سازمان-الف
  ؛هاي مقرر و قانونيها و يادداشت پروندهي نگهداري كليهآوري و   جمع-ب
  ؛هاي مهم براي استفاده در حوادث احتمالي ديگر يادداشتي  كپي از كليهي  تهيه-پ
  ؛ها افراد خدمات اضطراري و يادداشت آني  كاركنان و همهي  سوال از كليه-ت
  ؛اند به نحوي شاهد ماجرا بودهاند و افراد زنده كه در محل باقي ماندهي  سوال از كليه-ث
  ؛اندها در حادثه كشته شده هايي كه افراد آنريزي به منظور انجام كارهاي خدماتي براي خانواده برنامه-ج
  ؛ها اطالعات مربوط به اشخاص و سازماني  تكميل كليه-چ



  امداد و نجات در معادندستورالعمل  46
 

هايي كـه در جريـان حادثـه بـه     ها و يادداشتنده اطالعات و پروي  حادثه بايد با استفاده از كليهي كننده مسول معدن و كنترل    -ح
  ؛صالح تهيه كنددست آمده است گزارش كاملي براي مراجع ذي

هـاي اصـلي نيـز      اند، بايد كپـي تهيـه شـده و نـسخه          هاي مهم كه به ترتيب تاريخ تنظيم شده       ها و يادداشت   پرونده ي   از كليه  -خ
  . نگهداري شود

   ؛ريزي الزم انجام گيرد ها و جايگزيني مواد بايد برنامهسايل و دستگاه براي بردن افراد از محل و حمل و-د
   ؛اند، سفارشات خريدهاي آتي معدن كنترل و تجديد نظر شود  مواد و خدماتي كه آسيب ديدهي  كليهدر مورد پس از حادثه بايد -ذ
  ؛هاي اضطراري معدن بايد مجددا بررسي و مرور شود برنامه-ر
  ؛ريزي الزم بايد انجام گيرد زي محل حادثه و معدن و شروع مجدد توليد، برنامه براي آماده سا-ز

هـا بايـد از نظـر سـالم         هاي برق و نظاير آن    كشيهاي تهويه، كابل  ها، دستگاه كشيآالت، لوله    حفريات معدني، ماشين   ي   شبكه -ژ
  ؛دنر پس از رفع سانحه، بازديد و بررسي شوخطهاي بياندازيدن و اتخاذ تدابير الزم براي راهخطر بو بودن و يا بي

 به دست آمـده، تنظـيم       ي  تجربهي جديد رفع سوانح با توجه به           در اسرع وقت بايد مسايل و علل سانحه بررسي و برنامه           -5-4-2    
  ؛شود
 ي  وي شرح وظايف كليه    اجرايي توسط مديران و مسوولين معدن تنظيم شود و حا          ي  جلسه  بعد از رفع سانحه بايد صورت      -5-4-3    

  ؛اندازي مجدد باشد افراد براي راه
  ؛ هر يك از افراد بايد با برنامه پيشگيري سوانح احتمالي بعدي آشنا شوند-5-4-4    

هاي پيشگيري، از بـروز سـانحه جلـوگيري بـه عمـل              كاركنان فني و به ويژه كاركنان ايمني و نجات بايد با رعايت برنامه             ي  كليه
  .آورند
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يد متناسب با وضعيت هر معدن  مقابله با سانحه الزم است و باي در هر معدن براي حوادث احتمالي، تنظيم و طراحي برنامه -6-1    
  .  تهيه و تنظيم شودايمني و حفاظت توسط مسوول قبال

 احتمالي كه وضعيت شاغلين و يا تجهيزات و تاسيسات را به ي  هر معدن، بايد هر نوع سانحهي  مقابله با سانحهي در برنامه -6-2    
  . اندازد، در نظر گرفته شودمخاطره مي

 ي االرضي و شبكهسات سطحسوانح احتمالي كه در تاسيريزي مقابله با سانحه در هر معدن، ابتدا بايد آن دسته از  در برنامه -6-3    
  .  اقدامات الزم مشخص شودي زيرزميني معدن ممكن است اتفاق افتد، در نظر گرفته شود و براي هر حالت بايد، كليه

 ي گذاري شده و براي هر كدام برنامهرود، شمارهريزي رفع سانحه بايد هر محلي كه در آن امكان وقوع سانحه مي در برنامه -6-4    
 تنظيم و 1-6هاي احتمال بروز سانحه طبق فرم هاي ضروري تهيه شود، همچنين بايد فهرست وضعيت نقشه يا نقشهمشخص و

  . ن نصب شوددهاي مناسب نگهداري و در تابلو اعالنات واحد امداد و نجات و مديريت معتكثير و در محل
فهرست اين . ايد فرمي را كه از قبل تنظيم شده است تكميل كنند افرادي كه الزم است از وقوع حادثه مطلع شوند، بي كليه -6-5    

-  تنظيم و تكثير و عالوه بر پايگاه امداد و نجات و تلفن2-6 ي ها بايد در فرم شمارهاشخاص همراه با تلفن و آدرس و مسووليت آن

  . هاي مناسب نيز نگهداري شده و به طور مرتب به روز شودخانه، در ساير مكان
ها، كارگران و  مهندسين، تكنسين،نشاني، تهويه، آتش و حفاظت رفع سانحه بايد حاوي وظايف واحدهاي ايمنيي برنامه -6-6    

 تهيه و تكثير و در 3-6االجرا براي هر شخص و واحد نيز بايد مشابه فرم  الزمكارهاي. بيني شده، باشد كاركنان در شرايط پيش
  . مرتب به روز شودهاي مناسب نگهداري و به طور محل

تكميل   بايد قبال،كندي در معدن مشخص مي احتمالي هاي خروجي و اضطراري را در زمان بروز سانحه نيز كه راه4-6فرم  -6-7    
  . شود
وند، گير شهاي مختلف ممكن است غافلريزي مقابله با سوانح بايد تدابير الزم براي نجات افرادي كه در محل در برنامه -6-8    

  . بيني شوداتخاذ و پيش
وسايل و . ريزي مقابله با سوانح بايد محل مناسبي براي وسايل ضروري به منظور نجات افراد در نظر گرفته شود در برنامه -6-9    

  .  كافي موجود باشدي سوانح بايد سالم و به اندازهبا تجهيزات مورد استفاده در مقابله 
-جزو مسووليت است و در عين حال ايمني و حفاظت مسوول ي  سانحه به عهده مقابله باي راي برنامهمسووليت كنترل اج -6-10    

  .هاي مسوول و معاون معدن نيز هست
برداري مسدود شده، بايد در  هاي بهرهكردن كارگاهتعيين كروكي تهويه، يا تعيين مسير خروج افراد از معدن و مشخص -6-11    

  . انحه مشخص شودسبا  مقابله ي برنامه
  بايـد نقـشه يـا       آماده شـوند،   و بيني احتمالي پيش  ي  هاي بروز سانحه  كه در وضعيت   مربوطه هايفرم و برنامه تدوين با همراه -6-12    

وازم و  هاي مورد نياز براي آماده كردن وسايل و تجهيزات و ل          ر تهويه، محل  يهاي فرار، تغييرات احتمالي در مس     هاي مربوط به راه   نقشه
  . ربط قرار گيردها، در دسترس افراد ذي و نيز ترسيم و آماده شود و همراه با فرمههاي احتمالي براي حفاري و غيرمحل

ها و اصالح و به روزكردن  در آنهاي مربوط نقشهي ح احتمالي و تهيههاي مقابله با سوان، تدوين برنامه1در معادن گروه  -6-13    
را تهيه كند و در معدن در دسترس افراد قرار   و يا با همكاري متخصصين امر آنمسوول معدن است كه بايد شخصا ي هدهها به عآن

  . دهند
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 جزو وظايف مسوول مربوطهاي  نقشهي هاي مقابله با سوانح احتمالي و تهيهتدوين برنامه، 3 و 2هاي در معادن گروه -6-14    
 تهيه كند و يا از كارشناسان و متخصصين حقيقي يا حقوقي كمك بگيرد و به طور مرتب به ا است كه بايد يا شخصايمني و حفاظت

  . هاي ضروري، در دسترس افراد قرار گيرد امداد و نجات و ساير محلمحل واحدروز شود و در 
 بايد همواره در پايگاه امداد و نجات هاي مربوط با تغييرات معدن نقشهي هاي مقابله با سوانح احتمالي و تهيهتدوين برنامه -6-15    

  . هاي ضروري و مرتبط مانند دفتر مسوول معدن، مسووليت شيفت و غيره نگهداري شود و در دسترس قرار گيردو ساير محل
ات  محل يا استان مربوط باشد و مقامـ        ي  هاي اقتصادي مهم و عمده     در صورتي كه معدن جزو بنگاه      3 و 2 معادن گروه در   -6-16    

هـاي   مقابله با سوانح احتمالي، بايد نقـش ارگـان  ي ها بدانند، در برنامهمحلي و استاني نيز خود را موظف به پشتيباني و همكاري با آن      
هـا تكميـل    ها، نيز با هماهنگي آن    هاي مربوط به اقدامات الزم ازطرف آن      ها و نقشه  محلي و استاني نيز مشخص شود و برنامه و فرم         

 تا در   را در نظر گرفت   هاي امداد و نجات در قالب امكانات محلي و استاني            بخشي از تدارك و تجهيز گروه      توانمي موارد   در اين . شود
مواقع بروز سوانح معدني، هم امكانات محلي به خدمت گرفته شود و هم در مواقع بروز سوانح محلي، امكانات امداد و نجات معدن به                        

  . كمك آيد
كه در ) هاكشي و نظاير آنقطع برق، آب(برداري   موارد اختالل در بهرهي  پيشگيري حوادث احتمالي بايد كليهي مهبرنادر  -6-17    

  . بروز سانحه موثرند، در برنامه در نظر گرفته شود
  . اند، تنظيم يك برنامه كافي استميني كه از نظر بروز حوادث مشابهبراي نقاط سطحي و زيرز -6-18    
   : مقابله با سوانح موارد زير بايد در نظر گرفته شودي در برنامه -6-19    

  .  سانحه در نظر گرفته شودي  اقدامات براي نجات افراد مصدوم و جلوگيري از توسعهي  براي هر وضعيت، بايد كليه-الف
  .  بايد نام مجريان اصلي و وظايف هر يك از افراد مسوول در اجراي كارها مشخص شود-ب
  .  مستقيم با رفع سانحه ندارند، بايد اجتناب كردي از گنجاندن اقداماتي چون تعمير و نوسازي تجهيزات كه رابطه -پ
هاي محتوي ماسك جهمانند گن(هاي اوليه و نيز محل تجهيزات الزم براي مقابله با سانحه  بايد محل استقرار وسايل و كمك-ت

  . مشخص شود)  حريقي اطفايالت و ساير مواد ضروري براآضد گاز، ابزار
فن در نظر لو ت) آژير(هاي صوتي  خطر، دستگاهي دهندههاي هشدارآميز معدن بايد استفاده از دستگاههاي مخاطره در بخش-ث

  . گرفته شود
عيين  افرادي كه نجات مصدومان و خارج كردن افراد از محل حادثه را به عهده دارند، بايد به طور روشن تي  وظايف كليه-ج
  . شود

  . و خروج تيم واحد امداد و نجات و يا مامورين انتظامي، بايد تدابير الزم در نظر گرفته شود براي ورود -چ
  .  در مسير تردد افراد بايد تهيه و تامين تجهيزات ايمني در نظر گرفته شود-ح
هاي ضروري به افراد و جات به منظور كمك براي مواقع احضارهاي فوري تيم امداد و ن،نظر از دامنه و وسعت سانحه  صرف-خ

  . بيني شودرفع خطر در اماكن بايد تدابير الزم پيش
  .ترين مسير در نظر گرفته شود  براي دسترسي افراد به جريان هواي تازه بايد كوتاه-د+×
  .به سطح زمين تنظيم شود تازه يا هايي كه نزديك كانون آتش هستند، بايد به سوي جريان هواي خروج افراد از كارگاه-ذ+×
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ترين مسير كه هايي كه در پشت كانون آتش هستند، بايد افراد با استفاده از ماسك ضد گاز و از طريق كوتاه در كارگاه-ر+×
  .ن دارد، به سطح زمين هدايت شوندهواي تازه در آن جريا

ي هاي با هواج افراد مشخص شود و راه به سوي گالري مربوط، راه خروي  در مورد هر سانحه و براي هر منطقه، بايد در نقشه-ز+×
  .تازه در آن به وضوح مشخص باشد

 با درجه هاي نجات به هنگام عبور از مسيرهاي آلوده به گاز بايد طول مسير حركت، زمان خروج، مدت استفاده از ماسك-ژ+×
  .اطمينان باال مشخص شود

قابليت ) سوزي آتش(اي طراحي و نصب شوند كه در مواقع ضروري ايد به گونه معدن بي هاي تهويه مستقر در شبكه دستگاه-س+×
  . كار كردن معكوس را داشته باشند

  .هاي احتمالي بروز سانحه در معدنفهرست وضعيت -1-6 فرم
  محل احتمالي   وضعيتي شماره

  وقوع سانحه
 ي نوع سانحه
  احتمالي

مشخصات و شرايط 
   احتماليي سانحه

  هاي مقابلهفرم
   احتمالي با سانحه

هاي مقابله نقشه
  احتمالي با سانحه

  مالحظات

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

  . وع سانحه آگاه شوندشوند و بايد بالفاصله پس از وق مقابله با حوادث فراخوانده ميي فهرست اشخاصي كه براي شركت در برنامه -2-6 فرم
وليت در واحد مسو  شغل در معدن  نام و نام خانوادگي  رديف

  امداد و نجات
  مالحظات  تلفن محل كار  تلفن منزل  آدرس منزل

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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  . عمليات الزم براي وضعيت-3-6فرم 
 ي كنندهولين اقداممسو  رنوع تدابي  شماره

  اجراي تدابير
براي اجراي تدابير با شخص 

  زير هماهنگ شود
  طريق اجراي تدابير

   و آژير خطر111توسط تلفن     تلفنچي  دادن به واحد امداد و نجات اطالع  1
 هماهنگ ايمني و حفاظتبا مسوول   مسوول يا ابزار گروه برق  قطع جريان برق  2

  شود
  

از طريق مسيرهاي مشخص شده     ايمني و حفاظتمسوول    امداد و نجاتهاي اعزام جوخه  3
  جديد از قبل و يا دستور

مطلع كردن مناطق از بروز حادثه و خروج   4
  افراد

هاي مسوول  از طريق تكنسين    مسوول شيفت
  هاي استخراج كارگاه

خاموش كردن آتش با وسايل موجود در   5
  نشان محل تا رسيدن جوخه آتش

 كار ي هه كارگران جبتكنسين و
  )117 شماره مثال(

 مثال(از طريق گالري دنبال اليه   
d2 121 و دستك(  

 ي نشان شماره  آتشي  جوخهمثال    نشان  آتشي جوخه  خاموش كردن آتش با تجهيزات كافي  6
   و دويل تهويه1 از طريق تونل 2

هاي  ساندن آب به محل حادثه توسط لولهر  7
  آب و يا هواي فشرده

      ها كش رست تونل و لولهسرپ

 ي  كليهي گماردن افرادي در دهانه  8
  هاي معدن ها و خروجي ورودي

 انتظامات -مسوول معدن
  كارگران

    

  .االجرا در هر وضعيت تكميل و آماده شود مشابه اين فرم نيز بايد متناسب با كارهاي الزم

  هاي خروج اضطراري در زمان سانحه براي وضعيت راه -4-6 فرم
  ها و مسايلي كه بايد رعايت نمايند هاي خروج اضطراري آن راه  محل هاي زير كارگران و كاركنان شاغل در  شماره

   تونل يا چاه دويل ارتباطي چوب رسانيي دهانه   كار پيشروي تونل يكي جبهه  1

  سه يك كارگاه و تونل ي دويل شماره  كارگاه استخراج  2

   دو كارگاه و تونل سهي دويل شماره   ب8كاران گالري بستچوب  3

هاي مجاز  روجيخ
در زمان بروز 

  سانحه

  2 تونل ي  به سمت باالو دهانه4دساندري   ينچ و اپراتور سيگنالاپراتور و  4

  .  تدوين شده از قبل، تكميل و آماده شودي مشابه اين فرم بايد براي هر وضعيت و بر اساس برنامه
  
  
  
  
  



  

  

  

  

 گرامي خواننده

 فعاليـت  سال سي از بيش گذشت با ،س جمهوريريزي و نظارت راهبردي ريمعاونت برنامه  نظام فني اجراييدفتر

 معيـار،  ضـابطه،  نامـه، آيين قالب در ني،ف-صيتخص نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 پيوست نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات رتصو به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،

 هـاي فعاليـت  بهبـود  و كـشور  در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در

 اينترنتـي  سـايت  در اخيـر  هـاي سـال  در شـده  منتـشر  نـشريات  فهرسـت . شـود  بـرده  كـار  بـه  عمرانـي 

ir.mporg.tec://http دباشمي دستيابي قابل.  

 دفتر نظام فني اجرايي
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  ين نشريها

احتمـالي در معـادن،     مقابلـه بـا سـوانح       به منظور   
 امـداد و    ،هاي مجهز ايمني   ريزي و تشكيل تيم    برنامه

نجات به ميزان بـسيار قابـل تـوجهي خطـرات و در             
در . دهـد  اهش مـي  نتيجه صدمات جاني و مالي را كـ       

 ي   امـداد و نجـات در كليـه        دسـتورالعمل اين نـشريه    
سنگ يا    از قبيل روباز و زيرزميني اعم از زغال        معادن

همچنين . سنگ به تفكيك ارايه شده است      غير زغال 
 هاي امداد و نجات، تجهيزات مـورد       شرح وظايف تيم  

از ديگـر مـوارد ارايـه         مقابله با سانحه   ي  نياز و برنامه  
 .شده در اين نشريه است




