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 مالحظات خیر بلی چک لیست ایمنی برق ردیف

 

       آیا نکات ایمنی در مورد چراغهای دوره گرد (سیار) رعایت می شود؟ 1

2 
آیا از وسایل حفاظت فردی مناسب در هنگام کار با وسایل برقی استفاده می 

 شود؟
      

3 
آیا کارگران برق کار و عادی آموزشهای الزم را درمورد ایمنی و امداد برق دیده 

 اند؟
      

       آیا در کارخانه سیم اتصال به زمین وجود دارد؟ 4

       آیا کلیه دستگاههای برقی یا بدنه فلزی دارای اتصال به زمین هستند؟ 5

       آیا مقاومت چاه ارت به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ 6

       می شود؟   آیا از کلیدها و پریزهای ضدجرقه در انبار رنگ و سوخت استفاده 7

       آیا مقابل تابلوهای برق بوسیله زیر پایی عایق مفروش شده است؟ 8

       آیا برای وسایل برقی قابل حمل از پریزهای ارت دار استفاده شده است؟ 9

       آیا قبل از استفاده از وسایل برقی کنترل آنها صورت می گیرد؟ 10

       آیا قبل از استفاده دستگاه برقی ولتاژ آن کنترل می شود؟ 11

       آیا سیم های رابط در کارگاه وجود دارد؟ 12

       آیا طول سیم رابط مناسب است؟ 13

       پریزها و... سالم هستند؟ -آیا کلیه وسایل و ادوات برقی مثل کلیدها 14

       آیا سیم کشی های ساختمان کارگاه طبق اصول فنی است؟ 15

       آیا سیم ها از داخل لوله های عایق عبور داده شده اند؟ 16

       آیا سر راه جریان برق دستگاهها فیوزهای سالم و مناسب قرار دارند؟ 17

       آیا هنگام تعمیرات دستگاهها زیر پای عایق برای افراد وجود دارد؟ 18

       استفاده می شود؟» عایق«آیا هنگام تعمیرات از ابزار و وسایل ایمنی  19

       آیا تابلوهای برق در اختیار فرد مسئول قرار دارند؟ 20

       آیا تابلوهای برق در محفظه قفل دار قرار دارند؟ 21

       آیا تعمیرات برق توسط افراد مسئول صورت می گیرد؟ 21

22 
آیا هنگام تعمیرات دستگاههای برقی فیوزهای تابلوهای برق مربوطه به 

 دستگاه برداشته می شود؟
      

       کابل دستگاههای خبر دهنده جدا است؟  آیا کابل های دستگاه الکتریکی از 23

       آیا تابلوهای برق سالمند؟ 24

       آیا سیستم برق گیر وجود دارد؟ 25

       آیا سیستم برق گیر نصب شده واحد را به طور مناسب تحت پوشش دارد؟ 26

       آیا کلیه تجهیزات الکتریکی مجهز به سیستم قفل مناسب هستند؟ 27

       آیا نگهداری تجهیزات الکتریکی نصب شده به خوبی صورت می گیرد؟ 28

       آیا کلیدهای الکتریکی دستگاه برچسب های مناسب شناسایی دارند؟ 29

30 
آیا در موقع سیم کشی و یا کار با مدار الکتریکی از نردبانهای فلزی استفاده 

 می شود؟
      

       آیا پریزهای کارخانه دارای سیم ارت می باشد؟ 31
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       آیا دو شاخه وسایل پرتابل به سیم ارت وصل می باشد؟ 32

       آیا قسمت های الکتریکی بین دستگاهه عایق شده اند؟ 33

       آیا کلیه این دستگاهها عایق می باشد؟ 34

35 
از سیم سیار مجهز به سیم ارت استفاده می   آیا جهت تغذیه این دستگاهها

 شود؟
      

       آیا سیم رابط و سیم سیار سالم می باشد؟ 36

       آیا سیم اتصال به زمین به درستی طراحی شده است؟ 37

       آیا از تعمیر این دستگاه توسط افراد غیر مسئول جلوگیری می شود؟ 38

       آیا کلیدهای این دستگاه در مسیر سیم فاز قرار داده شده اند؟ 39

       آیا محل نصب وسایل برقی و کلیدهای قطع و وصل از رطوبت محفوظند؟ 40

41 
آیا محل نصب وسایل برقی و کلیدهای قطع و وصل از صدمات و ضربات 

 محفوظند؟
      

       آیا تجهیزات و وسایل الکتریکی مرتبًا بازدید می شوند؟ 42

       آیا مناطق برق دار با عالئم آگاهی دهنده مشخص شده اند؟ 43

آیا کارکنان واحد برق کفش های الستیکی که عایق الکتریسته می باشد می  44
 پوشند؟

      

45 
آیا پریزها به تعداد کافی در همه جا هستند تا از سیم کشی های سیار 

 جلوگیری کنند؟
      

46 
آیا کلیدهای استارت دستگاه طوری قرار دارد که از راه رفتن تصادفی دستگاه 

 جلوگیری کند؟
      

       آیا آموزش مخصوص سوپر وازیرهای الکتریکی کارخانه صورت می گیرد؟ 47

48 
آیا موقعیت کلیدها و نشانگر در تابلو جهت ایجاد فاصله الزم هنگام کار 

 مناسب است؟
      

       آیا فیوزها و کلیدهای خودکار مناسب با ولتاژ جریان عبوری شبکه است؟ 49

       آیا بین موتورهای نیرو محرکه و تابلوهای برق فاصله مناسب است؟ 50

       آیا روشنی عمومی و موضعی تابلو مناسب است؟ 51

       آیا برای پیش گیری از صدمات فیزیکی، تسهیالت موجود کافی است؟ 52

       آیا فاصله استقرار تابلو از سقف و زمین مناسب است؟ 53

54 
آیا هنگام قطع جریان برق شخص مسئول فیوز را با خود می برد؟ و اخطار 

 الزم را روی کلید نصب می کند؟
      

       آیا محل قرار گرفتن تابلوهای برق مناسب است؟ 55

       آیا فاصله مجاز بین دستگاهها و تابلوهای برق رعایت شده؟ 56

       آیا باطریها ایمن می باشند؟ 57

       آیا آسانسور ایمن می باشد؟ 58

       آیا سیم کشی کولرهای کارخانه ایمن می باشد؟ 59

       آیا درب تابلوهای برق بسته می باشد؟ 60
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