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 نامهجواب بله: رعایت اصول انبارداری در چارچوب آیین

 جواب خیر: عدم رعایت اصول انبارداری

 بندی انبارها سوال ارتباطی به انبار شما ندارد.: با توجه به گروه N/Aجواب 

  

  

 : تلفن                                        : انباردار                                                            : انبار نام
  

 مالحظات N/A خیر بله موضوع ردیف

         اند؟آیا کاال و مواد موجود در انبار بیمه شده 1

2 
آیا موقعیت ساختمان انبارها برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری 

 ورودی انبار مناسب است؟مورد لزوم بدون برخورد با موانع تا جلوی درب 
        

         باشد؟آیا کف انبار از جنس بتون یا سنگ فرش می 3

         های هواکش نصب شده است؟آیا در انبار دستگاه 4

         گیرد؟آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می 5

          باشد؟مواد پاک میآیا محوطه انبار از پوشال، خاشاک و خرده چوب و کاغذ و سایر  6

          اند؟کشی شدهآیا راهروهای طولی انبار تا انتها خط 7

8 
های الزم در خصوص حفاظت و ایمنی و طرز کار آیا کلیه کارکنان انبارها، آموزش

 اند؟نشانی را فرا گرفتهبا وسایل ایمنی و آتش
        

9 
ها هر کدام مجهز به کپسول انبارآیا وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در 

 باشند؟نشانی میآتش
        

         های اولیه نصب شده است؟آیا در انبار جعبه کمک 10

         بینی شده است؟آیا در اطراف بارانداز و انبار روشنایی مناسبی پیش 11

12 
دقیق بازدید و نتیجه آیا همواره محوطه از نظر ایمنی به وسیله مسوول ایمنی به طور 

 گردد؟در دفتر مخصوص ثبت می
        

13 
آیا عالیم هشدار دهنده در رابطه با عدم استعمال دخانیات به تعداد کافی در معرض دید 

 وجود دارد؟
        

14 
سانتیمتر با سطح  5در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد آیا کاال حداقل 

 زمین فاصله دارد؟
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         نشانی وجود دارد؟آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودروهای آتش 15

16 
 ترین کاالی چیده شده رعایت شده است؟آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع

  
        

  

  

 مالحظات N/A خیر بله موضوع ردیف

17 
سوزی قابل مهار چیده شده و در موقع آتشهای جدا از یکدیگر آیا کاال به صورت توده

 باشد؟کردن می
        

18 
آیا حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال و فاصله آن با قسمت دیگر با توجه به 

 عرض انبار رعایت شده است؟
        

         اند؟باشند به فرم آجری چیده شدهآیا اجناسی که به فرم کارتن یا مکعب می 19

20 
ای است که به هیچ وجه خطر غلطیدن و افتادن آالت در انبار به گونهآیا چیدن آهن

 قطعات نباشد؟
        

         باشد؟آیا ارتفاع کاال در انبار مناسب می 21

         آیا کف انبار تمیز و خشک است؟ 22

         اند؟آیا مواد کد بندی شده 23

         گردد؟می  کاالها و مواد شیمیایی خودداریآیا از نگهداری سایر  24

         باشند؟بندی شده و دارای محل نگهداری اختصاصی میآیا کاالها در انبار طبقه 25

         شود؟آیا کف انبار دارو و مایعات قابل اشتعال به طور مرتب شستشو داده می 26

         شیمیایی مورد نگهداری مطابقت دارد؟ آیا ظرفیت انبار با میزان کاالها و مواد 27

         های انبار وجود دارد؟( در مبادی ورودیRAMPهای شیبدار )آیا گذرگاه 28

29 
بندی فلزی مواد و مایعات از قفسه  آیا برای نگهداری مواد، کاال، ظروف محتوی

 گردد؟مناسب استفاده می
        

         ها است؟مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمانآیا دسترسی به انبار  30

         آیا دفتر انبار دار جدا از منطقه نگهداری سموم و مواد شیمیایی قرار دارد؟ 31

         باشد؟های داخلی صاف و صیقل و عاری از ترک و لبه میآیا دیواره 32

         نظر گرفته شده است؟های اضطراری نیز در آیا عالوه بر درب اصلی درب 33

         ها مجهز به قفل ایمنی بوده تا از ورود افراد غیر مسوول ممانعت گردد؟آیا درب 34
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         گذاری شده است؟بندی و شمارهآیا کف انبار بلوک 35

 مالحظات N/A خیر بله موضوع ردیف

36 
جایی، بازرسی و عبور جابهمتری برای  1آیا در کنار هر بلوک راهروهای با عرض 

 هوای آزاد در نظر گرفته شده است؟
        

37 
زایی و عدم اجازه ورود به افراد غیر آیا از عالیم هشدار دهنده خطر سموم، آتش

 مسوول استفاده شده است؟
        

38 
اند که موجب گرم شدن و ای طراحی شدهآیا سیستم خنک کننده و گرم کننده به گونه

 شدن مستقیم مواد انبار نگردد؟ سرد
        

39 
ای طراحی شده که مواد شیمیایی و سموم موجود در آنها آیا روشنایی طبیعی به گونه

 در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند؟
        

         گردد؟آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می 40

         شوند؟گذاری میبندی و برچسبفورا بسته آیا ظروف آسیب دیده و نشت نموده 41

         شود؟آیا از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات در حین کار در انبار خودداری می 42

43 

های الزم را در خصوص انبارداری، ثبت و محل آیا انباردار و کارگران آموزش

عملکرد در حین بروز حوادث جایی و خطرات مواد شیمیایی و شناخت آنها و جابه

 اند؟احتمالی را دیده

        

         گردد؟آیا از وسایل حفاظتی برحسب نوع کار در انبار استفاده می 44

45 
گردد و در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگهداری آیا سموم و مواد شیمیایی ثبت می

 گردد؟می
        

         شود؟محموله چسبانده میآیا فرم مشخصات محموله به  46

47 
آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط انباردار ثبت 

 گردد؟می
        

         شود؟ها و گزارش نقص و رفع آنها انجام میآیا بازرسی روزانه از ظروف و بشکه 48

49 
است در قسمتی جداگانه از انبار  آیا مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها بسیار زیاد

 گیرد؟قرار می
        

         های استاندارد مجهز است؟آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد و برچسب فرم 50

  

  

 مالحظات N/A خیر بله موضوع ردیف
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51 

های مواد شیمیایی و سموم به طور هفتگی از نظر محل بندیآیا ظروف و بسته

نگهداری، نشت مواد، وضعیت ایمنی، وسایل حفاظت فردی شاغلین در انبارها و محیط 

 گیرند؟انبار و همچنین عملیات پاکسازی مورد بازدید قرار می

        

         اند؟آیا مواد شیمیایی و سموم ناسازگار از هم جدا شده 52

53 
متر فاصله از  15ترکیبی زیاد با حداقل آیا مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال باال و میل 

 اند؟اند و با عالمت مخصوص مشخص شدهسایر مواد قرار گرفته
        

54 
های خالی برای انتقال محتویات ظروف آسیب دیده موجود آیا در انبارها ظروف و بشکه

 باشد؟می
        

         شود؟آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می 55

         های عبور به وضوح عالمتگذاری و قابل دسترسی هستند؟آیا راه 56

         آیا کاالهای انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل برقی قرار دارند؟ 57

         شوند؟آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سربسته نگهداری می 58

59 
هایی با حباب ضد شعله و ضد جرقه انفجار از چراغآیا در انبار مایعات قابل اشتعال و 

 شود؟استفاده می
        

60 
آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و و سایل الکترونیکی در این گونه انبارها از نوع ضد 

 شعله انتخاب شده است؟
        

         های دستی در انبار کافی است؟آیا تعداد خاموش کننده 61

         های دستی مناسب است؟خاموش کنندهآیا نوع  62

         آیا در انبار از فایرباکس استفاده شده است؟ 63

         باشد؟ها مناسب و در دسترس میآیا محل قرارگیری فایرباکس 64

         های اعالم و اطفای حریق خودکار در انبار نصب شده است؟آیا دستگاه 65

66 
نشانی در خارج از انبار قرار های آتشمایعات قابل اشتعال شیرها و شیلنگآیا در انبار 

 دارند؟
        

  

 


