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  توضيحات  خير  بلي عنوان رديف
  

        آيا شركت داراي كميته حفاظت فني و بهداشت كار مي باشد؟  1
        آياآالينده شيميايي هوابرد شناسايي شده است؟  2
       زاست؟يآيا آالينده شيميايي ازنظربهداشتي مخاطره آم 3
        هوا اندازه گيري شده است؟آيا ميزان آلودگي   4
        آيااطالعات مربوط به اندازه گيري مواد شيميايي مخاطره آميز ثبت وبايگاني مي شود؟  5
        است ؟ راههاي كنترل مهندسي كاهش يافتهازطريق  محيط كارآيا آلودگي   6
        آياجهت كاهش آلودگي ازتهويه موضعي استفاده شده است؟  7
        دگي ازتهويه عمومي استفاده شده است؟آياجهت كاهش آلو  8
        بررسي شده است؟) هود(آياميزان كارايي تهويه موضعي   9
       آياپس ازكنترل مجدداآالينده هوااندازه گيري شده است؟ 10
        آيابه كارگران جهت افزايش آگاهي نسبت به مخاطرات شيميايي آموزش داده شده است؟  11
        م مسموميت وتماس بيش ازحد مجاز باآالينده آگاهي دارند؟آيا كارگران به عالئ  12
        به صورت دوره اي چك شده است؟) دتكتور(آيا كارايي سيستم كشف آلودگي   13
       آياسيستم هاي اطفاء حريق مناسب نصب شده است؟ 14
       آياسيستم هاي اطفاء حريق به صورت دوره اي بازديد مي شوند؟ 15
        وي موادشيميايي به طرزصحيح برچسب گذاري شده اند؟آيا ظروف حا  16
        موادشيميايي مصرفي ،بينابيني ومحصوالت تهيه شده است؟ msdsآيا  17
       ، سيستم نصب شده است؟)دتكتور(آيا درصورت نياز به سيستم كشف آلودگي 18
        آيابرنامه اقدام درشرايط اضطراري تدوين شده است؟  19
        آيانقشه ساختمان وراههاي خروج اضطراري تهيه و نصب شده است؟  20
        به كارگران داده شده است؟ PPEآيا آموزش استفاده صحيح از  21
        آياازرسپيراتورهاي فيلتردارمخصوص درمواجهه با آالينده هاي شيميايي استفاده مي شود؟  22
        به طرزصحيح استفاده مي كنند؟ موردنياز آياكارگران درمعرض آالينده ازوسايل حفاظت فردي  23
        آياميزان تماس كارگران باآالينده ازنظرمكاني وزماني محدود شده است؟  24
        آيا ميزان رهاسازي آالينده به محيط زيست ازطريق فيلترياصافي كنترل شده است؟  25
        ؟ آمدهزاستخدام به عمل يي معاينات قبل اموادشيمياآيا كارگران جهت آگاهي ازحساسيت به   26
       آيامعاينات دوره اي كارگران انجام شده است ؟ 27
آيا موادشيميايي ريخته شده درمحيط كارباقابليت فراريت باال وياباقابليت لغزندگي به سرعت   28

  دفع مي شوند؟ msdsباجاذب هاي ليست شده در
      

ايي توسط افرادآموزش ديده كمكهاي اوليه آياافراددرصورت مواجهه بيش ازحدباآالينده شيمي  29
  دريافت مي كنند ؟

      

        موردنياز تهيه وتحويل داده شده است؟ PPEآيا  PPEدرصورت نياز به   30
        آيامانور خروج درشرايط اضطراري به صورت دوره اي انجام مي شود؟  31
        آياميزان آلودگي هوا باميزان استاندارد مقايسه شده است؟  32
        آياانبارداري موادشيميايي خطرناك به طرزصحيح انجام شده است؟  33
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