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 -1هدف :
اػمال وىتزل َای ػملیاتی در جُت واَص آلًدگیُای سیست محیطی واضی اسػملىزد فؼالیتُای خذمات ضُزی.
-2دامنه کاربرد :
مؼايوت امًر ضُزی ي محیط سیست ي ادارات خذمات ضُزی وًاحی  9گاوٍ
 -3تعاریف :
وذارد
 -4روش کار :

 4-1خدمات شهری
 1-1-4جُت جلًگیزی اس اوتطار تًی وامطثًع ستالٍ می تایست اسسطل ستالٍ درب دار جُت جمغ آيری ستالٍ استفادٌ ومًد ي تؼذ اس تخلیٍ
ستالٍ تز درب مخاسن مجذداً تستٍ ضذٌ ي مخاسن حذالل َفتٍ ای دي تار ضستطً ضًد.
1-2-4تٍ مىظًر جلًگیزی اس اوتطار گزديغثار َىگام ػملیات رفت ي ريب مؼاتز اس خًدريَای رفت ي ريب استفادٌ ضًد
 1-3-4جُت جلًگیزی اس َذر رفته آب َىگام ضستطً الماوُای ضُزی اس خًدريی ياتز جت وٍ تٍ صًرت مٍ پاش آب را در جُت
ضستطًاوتمال می دَذ استفادٌ گزدد.
1- 4- 4در َىگام ػملیات تزف ريتی تٍ مىظًر حفظ مىاتغ ) مصزف گاسيئیل ( متىاسة تا تارش تزف مًجًد در سطح مؼاتز اس خًدريَای تزف ريب
استفادٌ گزدد.
1- 5- 4در َىگام تزف ريتی تٍ جُت آلًدگی ومتز خان ي آب تٍ دلیل استفادٌ اس ومه ي ضه اس خًدريَای مىاویشٌ استاوذارد تزف ريتی استفادٌ
ومًد تا حذالل ضه ي ومه در سطح مؼاتز تخلیٍ گزدد.

4-2واحدهای موتوری سنگین و قنوات
َ1-2-4ىگام ػملیات جمغ آيری خان ي خالٍ تًسط خًدريَای ياحذ مًتًری  ،اس تاوىزَای آب جُت پاضیذن آب تز ريی خان ي وخالٍ مًجًد تٍ
مىظًر جلًگیزی اس اوتطار گزد ي غثار استفادٌ ومًد.
2-2-4تٍ َىگام سزيیس خًدريَای مًتًری تٍ مىظًر جلًگیزی اس آلًدگی خان می تایست ایه وار در محل َای تؼمیزگاَی صًرت پذیزد ي مًاد
ماساد جمغ آيری جمغ آيری ي تٍ محل َای تاسآيری اوتمال یاتذ.
َ2- 3- 4ىگام الیزيتی مسیلُا ي واوالُا تٍ مىظًر جلًگیزی اس وامىاسة ضذ ضزایط محیطی َمشمان تٍ جمغ آيری ضایؼات حاصل اس ػملیات الذام ي پس
اس اتمام وار ضستطً گزدد.
2- 4- 4تؼذ اس اوجام الیزيتی واوالُا ي لىًات  ،ضایؼات جمغ آيری ي تٍ مىا وُای اس پیص تؼییه ضذٌ الذام گزدد تا مجذدا تٍ محیط تاسگطت وذاضتٍ
تاضذ.
2- 5- 4تٍ جُت جلًگیزی اس آلًدگی َای تؼذی واضی اس وخالٍ ي ضایؼات در َىگام فؼالیت َایی وٍ تاػث تجمغ خان ي ستالٍ می گزدد  ،تجُیشات ي
اديات السم اس لثل پیس تیىی ضذٌ ي َمشمان وسثت تٍ جمغ آيری خان ي وخالٍ مذوًر الذام گزدد.
2 -6- 4لثل اس اوجام ػملیات الیزيتی ي پاوساسی مسیزَای مجاير محیط َای مسىًوی وسثت تٍ آگاٌ ساسی مىاسل مجاير تٍ
جُت ایجاد سزيصذا ی واضی اس ماضیه آالت الیزيتی الذام ضًد.
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 4-3واحد فوریت ها
1-3- 4تٍ مىظًر ػذم َذر رفته اوزصی ) تزق ي مًارد دیگز ( َىگام استفادٌ در مصارف صىؼتی اس افزاد متخصص تا لًاسم استاوذارد استفادٌ ضًد.
2-3- 4تٍ مىظًر جلًگیزی اس آلًدگی) ًَا ي صًتی ( در َىگام ػملیات َا ی اجزایی ياحذ فًر یتُا ) جًضىار ی  ،تزش ي ( ..اس تجُیشات ي لًاسم تا
استاوذاردَای فىی مجاس استفادٌ گزدد تا حذالل آلًدگی ایجاد ومایذ.
3- 3- 4اس دپً وزدن ي وگُذاری طًالوی وخالٍ َا ي ستالٍ َای ساختماوی واضی اس ػملیات تىایی در محل وارگاٌ خًدداری ضًد.
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سًاتك تاسوگزی

ردیف

تاریخ

ضمارٌ

ضمارٌ تىذ

تاسوگزی

تاسوگزی ضذٌ

1

95/05/01

01

ول دستًرالؼمل

2

95/12/08

02

ول دستًرالؼمل

ضزح مختصز تاسوگزی

تاریخ اجزا
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