
 

 دستور کار تجهیز کارگاه و تخریب 

 .................................... ( جناب آقای ...................................... مالک محترم پرونده شهرسازی .................................... به آدرس .....

 موضوع: دستورکار تجهیز کارگاه و تخریب 

منظور تامین ایمنی آن که از الزامات اولیه هرگونه عملیات با سالم؛ با توجه به بازدید به عمل آمده از کارگاه، به 

ساختمانی است و از آنجا که مرحله تخریب نیاز به توجه و دقت عمل ویژه ای دارد، بدینوسیله اینجانب 

..................... به جنابعالی ابالغ می ........................................ به عنوان مهندس ناظر پرونده دستور کار زیر را در تاریخ ..............

 .نمایم

 . استفاده از مجری ذیصالح در کلیه مراحل اجرایی پروژه و خصوصا مرحله تخریب ساختمان الزامی است.١

 ( در کلیه مراحل اجرایی پروژه و خصوصا مرحله تخریب ساختمان الزامی است. HSEاستفاده از مسئول ایمنی ). ۲

شروع تخریب باید نسبت به جمع آوری، جابجایی و ایمن سازی علمک گاز و کنتورهای آب و برق و همچنین . پیش از ٣

 کابل های اداره مخابرات و برق توسط ماموران مربوطه اقدام گردد.

. جهت اسکان کارگران محل مناسبی که در فصل سرما دارای وسایل گرمایشی با دودکش ایمن باشد و از نظر بهداشتی ۴

 شرایط مناسبی داشته باشد و همچنین مسیر رفت و آمد آن از ایمنی کافی برخوردار باشد تامین و یا احداث گردد.

کلیه کارگران ساختمانی باید از وسایل ایمنی فردی متناسب با نوع کار نظیر کاله، کفش، لباس کار، عینک و... وفق  .۵

ظتی کارگاه های ساختمانی استفاده کنند و مالک موظف است این مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفا

 وسایل را تهیه و به کارگران تحویل دهد و روش استفاده صحیح از آنها را توسط افراد ذیصالح به کارگران آموزش دهد.

و همچنین  . به منظور تامین ایمنی همسایگان و عابران، اجرای داربست های محافظ و حصارکشی در اطراف کارگاه۶ 

 تابلوی مشخصات ساختمان وفق مقررات ملی ساختمان الزامی است.

 .. کلیه شیشه های ساختمان قدیمی پیش از شروع تخریب جداسازی و از محل کارگاه جمع آوری و خارج شوند۷ 



 

 یر افراد و. تخریب ساختمان از باالترین نقطه به سمت پایین انجام شود و در حین تخریب هر سقف از عدم حضور سا8

 کارگران در زیر سقف اطمینان حاصل گردد و در صورت لزوم راه های ورود به زیر سقف از قبل مسدود گردند.

  ها و خصوصا محل اسکان کارگران خودداری شود.  از دپوی مصالح بازیافتی و سنگین بر روی سقف. 9

ارگاه حمل گردد و هر گونه گودبرداری تا قبل از . نخاله های حاصل از تخریب باید جمع آوری شده و به خارج از ک١۰

 اجرای سازه نگهبان مطابق با نقشه های مصوب، ممنوع است.

 . بکارگیری کارگران اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در کارگاه مطلقا ممنوع است.١١ 

 سال در کارگاه مطلقا ممنوع است. ۶۲و باالی  ١8. بکارگیری نیروی کار زیر ١۲

 ء ناظرمهر و امضا

ه رعایت کلیه مفاد ابالغیه فوق در تاریخ ................................ به اینجانب ................................. تحویل و تفهیم شد و متعهد ب

 آن می باشم.

 کنام و امضاء و اثر انگشت مال
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