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 بنام خدا

 تاسيساتشرح كار نگهداشت
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 فهرست مطالب

و برودتي: فصل اول  تاسيسات حرارتي

و آتش نشاني: فصل دوم  تاسيسات آب مصرفي

 تاسيسات فاضالب: فصل سوم

 تاسيسات بهداشتي: فصل چهارم

و وسايل تاسيساتي نصب شده در ساختمان هاي جانبي: فصل پنجم  موتورخانه ها

و مايع(تاسيسات گاز: فصل ششم ) شهري

 تجهيزات بيمارستاني: هفتم فصل

و همكاري در عمليات اطفاء حريق: فصل هشتم و اطفاي حريق  بازديد از سيستم هاي اعالم

و تعميراتسيستم مكانيزه مديريت: فصل نهم )CMMS(نگهداري

و تابلوهاي توزيع: فصل دهم  پست هاي برق

، مخابراتي سيستم روشنا: فصل يازدهم ، ارتباطي ، صوتي  وارتينگ يي

 ديزل ژنراتور: فصل دوازدهم

اي: فصل سيزدهم  تكميل چك ليست هاي دوره

ها: فصل چهاردهم  اخذ تاييديه

ف انرژي صرفه جويي در مصار: فصل پانزدهم
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ها: فصل شانزدهم و خرده كاري بخش  انجام امور كارگاهي

 رعايت نكات ايمني: فصل هفدهم

 آموزش: فصل هجدهم

 نظافت كارگاه: فصل نوزدهم

 دارا بودن كارت بهداشتي معتبر: فصل بيستم

و يكم  آراستگي ظاهري: فصل بيست

و دوم  تجهيزات رختشويخانه: فصل بيست
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و برودتي: فصل اول  تاسيسات حرارتي

و سيستم لوله كشي آن ها مي باشد و تجهيزات مروبطه :اين تاسيسات شامل دستگاه هاي زير

 چيلر)1

وديگ هاي)2  بخار آب گرم

 سختي گير)3

و پمپ شناور)4 و زميني  پمپ هاي سيركوالسيون از نوع خطي

و كويلي)5  منابع دوجداره

يا)6  بستهمنابع انبساط از نوع باز

و ساختمان لول)7 ه كشي داخل موتورخانه

 سيستم سوخت)8

و كانال هاي مربوطه)9  هواسازها

و)10 ، يونيت هيتر و رادياتور  ......فن كوئل

 چيلر)1

 چيلر جذبي

تا15(پيمانكار متعهد است قبل از شروع فصل و) ارديبهشت ماه30ارديبهشت نسبت به سرويس كلي چيلر

، بازديدهاي الزم را انجام دهد. ايد برج خنك كننده آن اقدام نم همچنين در دوره راهبري در زمان هاي معين

:نكات مورد توجه به شرح زير است . 

و ساير گازها در سيستم)1 و عدم وجود بخار آب و سرويس چيلر از نظر قطعات مكانيكي .بازديد
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آن)2 و اطمينان از كاركرد صحيح و رفعهابازديد كليه دستگاه هاي كنترل چيلر و در صورت لزوم تعمير

. نقص آنها

در)3 و و اطمينان از كاركرد صحيح آن ها و كليه وسايل حفاظتي برق و تابلوهاي برق بازديد مدارهاي برق

و رفع نقص شود  .صورت لزوم ترميم

و خنثي كننده ها مورد تاييد)4 و شوي آن با اسيد و در صورت نياز شست و ابزوربر بازديد كنداسور

 ركت سازنده چيلرش

و)5 ، فلوتر ، تشتك ، آبفشان ها و سرويس آن به طور كامل شامل فن  ......بازديد برج خنك كن

آن)6 و سالم بودن عايق و اطمينان از عدم نشتي در لوله كشي  بازديد لوله كشي هاي مربوطه

در)7 و و پمپ هاي برج خنك كن شامل قسمتهاي الكتريكي مكانيكي بازديد پمپ هاي سيركوالسيون

ها–. صورت لزوم رفع نقص شود  و اطمينان از تميز بودن صافي

و رفع نقص دستگاه هاي كنترل نصب شده روي سيستم لوله)8 و سرويس و بازديد كشي مانند فلوسوئيچ

مي(كار مي باشد پيمان ترموستات فن برج به عهده فقط تهيه آن ها در صورت لزوم به عهده كارفرما

)باشد

و اطمينان از كارايي)9 و دستگاه چيلر و سرويس كليه شيرهاينصب شده روي سيستم لوله كشي بازديد

.آن 

و فونداسيون از نظر تحمل ارتعاشاتحاصل از كاركرد)10 اطمينان از سالم بودن كليه لرزه گيرها

و پمپ ها   چيلر

بر)11 و اطمينان از عدم وجود ليتيم و رفعوبازديد از مبدل و در صورت لزوم تعمير مايد در آن

 نقص شود

و اطمينان ازعدم وجود كريستاليزاسيون در چيلر)12  بازديد دائمي از مبدل

 هر ساعت يك بار) الك شيت(تنظيم گزارش كاركرد چيلر)13
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و سالم بودن)14 و سيستم كنترل اخذ تاييديه صحت عملكرد سيستم برودتي كليه تجهيزات چيلر

و كارايي سيستموو ليتيم بر  مايد آن

 چيلر تراكمي

و كندانسور آن اقدام نمايد كه. پيمانكار متعهد است قبل از شروع فصل نسبت به سرويس كلي چيلر به نحوي

و راه اندازي باشد در. اول ارديبهشت ماه سيستم آماده استارت ، همچنين در دوره راهبري زمان هاي معين

:نكات مورد توجه به شرح زير است. بازديد هاي الزم را انجام دهد

و به عهده پيمانكار در صورت لزوم ترميم(بررسي مدار گاز از نظر نشت گاز.1 و شارژ مجدد گاز و تهيه

).به عهده كارفرما تامين كسري روغن

و اطمينان از كاركرد.2 ، تعمير بازديد كليه دستگاههاي كنترل چيلر و در صورت لزوم تعويض صحيح آنها

.و يا رفع نقص آن

در.3 و و اطمينان از كاركرد صحيح آنها و كليه وسايل حفاظتي برقي بازديد مدار هاي برق، كابل هاي برق

و يا رفع نقص آن .صورت لزوم تعويض، تعمير

و در صورت نياز شستشوي آن با اسيد ديكارو خنث.4 و ساير مواد الزمبازديد از كنداسور آبي .ي كننده ها

و.5 ، فلونر ، تشتك ، آبفشان ها و سرويس آن بطور كامل شامل فن و در صورت ... بازديد برج خنك كن

، ، فلونر ها ، ياتاقانها ، تراشكار شانت ها و تعويض كليه قطعات مكانيكي موتور ، تهيه لزوم تعمير

و  .آبفشانها ... 

و در صورت بازديد لوله كشي ها مربوطه.6 و سالم بودن عايق آن و اطمينان از عدم نشتي در لوله كشي

و رنگ آميزي آن و مرمت عايق هاي لوله ها و يا رفع نشتي .لزوم تعمير

در.7 و و مكانيكي و پمپ هاي برج خنك كن شامل قسمت هاي الكتريكي بازديد پمپ هاي سيركالسيون

و رفع نقص آنها  .صورت لزوم نياز به تعمير
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و رفع نقص دستگاههاي كنترل نصب شده به روي سيستم لوله كشي مانند فلوسوئيچ.8 و سرويس بازديد

و در صورت لزوم تعويض آن .و ترموستات فن برج

و اطمينان از كارايي.9 و دستگاه چيلر و سرويس كليه شيرهاي نصب شده روي سيستم لوله كشي بازديد

و يا  ، تعمير و در صورت لزوم تعويض .رفع نقص آن آنها

از.10 و اطمينان و تميز كردن فن هاي كنداسور ، شستشوي كنداسور در صورت وجود كنداسور هوايي

و رفع نقص آن  و در صورت لزوم تعمير .كاركرد صحيح فن كنداسور

و.11 و فونداسيون از نظر تحمل ارتعاشات حاصل از كاركرد چيلر اطمينان از سالم بودن كليه لرزه گيرها

 پمپ ها 

و بخار ديگ هاي آب گرم)2

و در صورت لزوم در تمام طول سال نسبت به سرويس كلي پيمانكار بايد قبل از شروع فصل سرما اول مهرماه

و آب داغ اقدام كند  و سرويس الزم. ديگ آب گرم همچنين در دوره راهبري نيز بايد در زمان هاي معين بازديد

زي. انجام گيرد  :ر است نكات مورد توجه به شرح

و در صورت لزوم ترميم آن با پيمانكار مي باشد)1 و دود .بازديد ديگ از نظر نشتي آب

و غيره پاك شود)2 و غبار و گرد .بايد داخل ديگ از هر گونه دود

و)3 و لوازم مكانيكي و الكتريكي ضمناً هزينه كلي تعميرات و تعمير كامل مشعل از نظر مكانيكي سرويس

 الكتريكي 

.داخل دودكش از هر گونه دوده پاككردن)4

ها)5 و اطمينان از كاركرد آن و ساير دستگاه هاي كنترل  بازديد آكوستات

ها)6 و همچنين بازديد عايق لوله و نشتي ترميم آنها و در صورت فرسودگي بازديد لوله كشي هاي مربوطه

و با هزينه پيمانكار است و مرمت فقط عايق لوله ها به عهده .و ترميم
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و با هزينه بازد)7 و رفع نقص آنها به عهده و تعويض پره هاي ديگ و سرويس كليه شير آالت مربوطه يد

(پيمانكار است و پره هاي چدني به عهده كار فرما مي باشد. )تهيه شير آالت

 ديگ بخار

و رسوب گرفتگي باشد- ، دود و محل اتصال لوازم جانبي بايستي فاقد هر گونه نشتي آب .ديگ

ظ- و در صورت نياز وضعيت و غيره باشد و غبار و گرد و داخلي ديگ بايستي عاري از هر گونه دود اهري

و رنگ آميزي آن با هزينه پيمانكار مي باشد .ترميم

و تنظيم دقيق آن براي صرفه- و الكتريكي و يا رفع نقص كامل مشعل از نظر مكانيكي و تعمير سرويس

و با هزي و راه اندازي به جويي در مصرف انرژي به عهده و نصب و تهيه قطعات نه پيمانكار مي باشد

و هزينه كار فرما مي باشد .عهده

و دوره اي مطابق با چك ليست مربوطه دقيقاً كنترل،- كليه سيستم هاي كنترل بايستي به صورت روزانه

و رفع نقص شوند و در صورت نياز تعمير و با هزينه. سرويس كار فرما مي تهيه قطعات لوازم به عهده

.باشد

-، ، پرشرسوئيچ ها رعايت دقيق اصول ايمني در خصوص كار برد لوازم كنترلي ديگ مانند لول كنترل ها

و غيره .نشان دهنده هاي سطح آب

و در صورت لزوم تعويض آنها- و سايد گالس ها به صورت مرتب و سرويس كليه شير آالت .بازديد

و رفع نقص بازديد وضعيت آجر چيني با آجر نسوز- و در صورت نياز ترميم داخل ديگ به طور مرتب

مي. شوند و با هزينه كار فرما و نخ نسوز به عهده و خاك و سيمان تهيه مصالح مورد نياز شامل آجر

.باشد
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آب(انجام بلودان- هر) زير و حداقل ، به صورت روزانه و متناوب 4و سوپاپ اطمينان به طور متوالي

هر12الي7ساعت به مدت و حداكثر ترجيحاً طبق دستور(ثانيه20الي15ساعت به مدت12ثانيه

و) سازنده ديگ و در پايين ترين و سوپاپ اطمينان مكانيكي ديگ براي هر يك از شيرهاي زير آب

.باالترين نقطه ديگ نصب شده است

.كنترل شيرهاي اطمينان به صورت هفته اي با رعايت نكات ايمني-

.گيري اپراتور آموزش ديده جهت راهبري ديگبكار-

و ساير متعلقات- و پمپ هاي تغذيه و كنترلر هاي آنها و مشعل اخذ تائيديه صحتعملكردديگهايبخار

و انجام تست هيدرواستاتيك .مربوطه

سختي گير)3

ا و كاركرد صحيح آن باعث و با توجه به اين كه سختي گير در تمام سال مورد بهره برداري است فزايش كارايي

حد. گاه ها مي شود طول عمر ساير دست اكثر در هر شيفت يك بار سختي آب خروجي سختگير لذا الزم است

و تعميرات  و در صورت نياز سرويس و هر دو روز يك بار از كاركرد صحيح آن اطمينان حاصل شود كنترل شود

دس. الزم انجام گيرد  و در دفاتر مخصوص ثبت در هر بازديد مي بايد سختي آب خروجي تگاه اندازه گيري شده

، در صورتي. گردد  ،) 50PPM(كه سختي آب بيش از حد مجاز باشد عمليات سختي گيري انجام شود ضمناً

.تهيه كيت آزمايش به عهده پيمانكار مي باشد 
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و زميني)4 و پمپ شناور پمپ هاي سيركوالسيون خطي

و كليه قسمت هاي تاسيساتي كليه پمپ هاي موجود در ، سيستم تصفيه فاضالب ، ايستگاه پمپاژ موتورخانه

و سرويس گردد  و الكتريكي بازديد و. ميبايستي از نظر مكانيكي و گيج ها و شير يكطرفه ، لرزه گير صافي

و سرويس شود  ه. متعلقات مربوطه نصب شده نيز مي بايد بازديد و بدون يچگونه به نحوي كه سيستم هميشه

و تجهيزات برقي مربوطه در تابلوي برق مطابق بند دو فصل يازدهم. نقص در مدار باشد  ضمناً در مورد لوازم

.عمل خواهد شد 

:منابع دوجداره يا كويلي)5

و عايق كاري مورد بازديد قرار و بدنه و سالم بودن كويل منابع دو جداره يا كويلي مي بايد از نظر فرسودگي

د و و يا تعويض شود گيرد و ترميم .ر صورت نياز تعمير

:منابع انبساط باز يا بسته)6

و در و فلوتر مورد بازديد قرار گيرد و عايق كاري و سالم بودن منبع منابع انبساط مي بايد از نظر فرسودگي

و تعويض شود  و تعمير (صورت نياز ترميم و گردش آب داخل منبع. ضمناً از عملكرد صحيح لوله هاي ارتباطي

 .) اطمينان حاصل شود 

از- و اطمينابازديد روزانه كپسول هاي .ن از كاركرد صحيح مانيفيلدهات

و ساختمان)7 :لوله كشي داخل موتورخانه

و در و سالم بودن عايق كاري آن بازديد و فسردگي لوله ها كليه لوله كشي ها مي بايد از نظر خوردگي

و چنانچه نياز به تعميرات اساسي لوله ها باشد اين مورد با تأييد دستگاه نظارت. صورت لزوم ترميم شود 
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، توسط پيمانكار انجام مي گيرد و موردي به عهده پيمانكار. توافق قيمت با كارفرما ولي تعميرات جزئي

.است 

:سيستم سوخت)8

و روزانه منابع سوخت.و لوله كشي مربوطه مي باشد) Daily tank(سيستم سوخت شامل منبع اصلي

و در صورت  و فرسودگي بازديد همچنين در صورت كثيف شدن. لزوم ترميم شود مي بايد از نظر خوردگي

و كنترل نصب شده.و ته نشين شدن مواد خارجي مي بايد تميز گردد  از كارايي صحيح وسايل اندازه گيري

و در مدار باشد. نيز مي بايد اطمينان حاصل نمود  .و پمپ هاي آن همواره آماده

و كانال هاي مربوطه)9 :هواسازها

ب :رعايت نكات زير الزامي است.ا توجه به كاركرد آن در تمام فصول مي بايستي انجام گيرد سرويس هواساز

و بلور.1 و الكتروموتور فن و باالنس) Blower(بازديد دائم از تجهيزات و الكترونيكي از نظر مكانيكي

.نمودن 

و.2 و در صورت نياز تعمير و عدم نشتي و اطمينان از سالم بودن آن بازديد كويل ها .ترميم

و.3 و در صورت نياز تعمير يا تعويض شيرهاي موتوري و دستگاه هاي كنترل بازديد دائم از تجهيزات

و سيستم كنترل بايستي در همه فصول دائماً در مدار باشد  و ترموستات هاي مربوطه هيوميدستاتها

.

آن.4 و در صورت نياز تعمير و فونداسيون دستگاه .بازديد لرزه گيرها

و در صورت لزوم ترميم آن باز.5 و عايق كاري روي آن .ديد لوله كشي

و آب بندي.6 ، برزنت هاي اتصال ، فالنچ ها و دريچه ها از نظر محكم بودن بست ها بازديد كانال

.فالنچ ها 
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و هوابندي.7 و بيرون اتاقك ها و نظافت داخل و گردگيري ، رطوبت زن و سرويس فيلتر ها بازديد

.دربها 

ص.8 و ارائه بررسي و در مدار بودن آن ها و سالم بودن كليه متعلقات مربوطه حت عملكرد كنترل

و ايرادات احتمالي سيستم  .گزارش در موارد الزم از قبيل كسري ها

و تعويض فيلترها در زمان الزم براساس.9 اندازه گيري افت فشار هوا در فيلترهاي كيسه اي

م .ربوطه دستورالعمل سازنده فيلتر يا كاتالوگ

و)10 ، يونيت هيتر و رادياتور ......فن كوئل

و سالم بودن قسمت هاي و سرويس شود كليه دستگاه هاي فوق مي بايد حداكثر هر سه ماه يك بار بازديد

و مكانيكي اطمينان حاصل شود  و. الكتريكي و غيره RTSكليه وسايل كنترل مانند ترموستات هاي اتاقي ها

د و .ر صورت نياز تعمير يا تعويض شود ميبايد بازديد

و آتش نشاني: فصل دوم  تاسيسات آب مصرفي

و گرم داخل ساخمان محوطه)1 :لوله كشي آب سرد

و در صورت لزوم رنگ و سالم بودن عايق آن مورد بازديد قرارگيرند و عدم نشتي از نظر خوردگي لوله ها

و ترميم شوند  و صافي. آميزي و در زمان هاي همچنين كليه شيرها هاي مربوطه از نظر نشت آب تست

و سرويس قرار گيرند  .معين از نظر كارايي صحيح مورد بازديد

و پمپ هاي مربوطه)2 :منابع تحت فشار

و پمپ هاي مربوطه نيز مي بايد در زمان هاي معين و سالم بودن ديافراگم منابع تحت فشار از نظر خوردگي

و سرويس شود  و همچني. بازديد ن دستگاههاي كنترل مربوطه نيز مي بايد در زمانهاي معين بازديد
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و لوازم تابلوهاي برق مربوطه مطابق بند. سرويس شوند فصل يازده عمل2در مورد تجهيزات حفاظتي

.خواهد شد 

:لوله كشي آتش نشاني)3

و منب و پمپ ها و نشتي بازديد شود ع آب مربوطه كامالً لوله كشي آتش نشاني مي بايد از نظر خوردگي

و سيستم هميشه به صورت اتومات در مدار قرار داشته باشد و آماده كار باشند .سالم

 تاسيسات فاضالب: فصل سوم

و تعويض الزم قرار و ترميم و آب باران از نظر نشتي فرسودگي مي بايد مورد بازديد مكرر لوله كشي فاضالب

چر. گيرد  و در صورت نياز تميزكاري در زمان هاي الزم انجام گيرد همچنين بازديد روزانه حوضچه . بيگير

و محوطه نيز از نظر باز بودن مسير مي و تي شورهاي ساختمان و كفشورها كليه كف خواب هاي پشت ام

و همكاري در جهت رفع نواقص به عمل آيد  .بايد بازديد شود

 تاسيسات بهداشتي: فصل چهارم

، و ساير در كليه دستشويي ها ، دوش ها و الو و توالت ها به انضمام فالش تانك يا فالش ظرف شويي ها

ن و شيرآالت مربوطه مي بايد از آنلوازم بهداشتي و صحيح كار كردن و در ظر چكه نكردن ها مورد بازديد

تا. صورت لزوم تعمير قرار گيرند  سيسات در صورت گرفتگي مسير فاضالب لوازم بهداشتي مي بايد با نظارت

و يا ترميم لوله هاي.و توسط خدمات نسبت به رفع گرفتگي اقدام شود  بديهي است چنانچه نياز به تعويض

شد) به صورت محدود(فاضالب باشد  .توسط گروه تاسيسات انجام خواهد
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و وسايل تاسيساتي نصب شده در ساختمان هاي جانبي: فصل پنجم  موتورخانه ها

ت و و نگهداري موتورخانه هاي راهبري و متعلقات مربوطه مشابه شرح خدمات هايساختمان عميرات جنبي

و كليه وسايل تاسيساتي نصب شده در اين  خواسته شده در فصل اول تماماً به عهده پيمانكار مي باشد

و گازي(ساختمان ها مانند بخاري  ، نفتي آب) برقي ، هوا انواع آبگرمكن پكيج كولر آبي كوتر گازي سرد كن

و  و رادياتور و يونيت هيتر و ...... كش و رعايت نكات ايمني مورد بازديد و الكتريكي مي بايد از نظر مكانيكي

.هر گونه تعميرات اين گونه وسايل جزئي از وظايف پيمانكار محسوب مي شود. سرويس قرار گيرند 

و مايع(تاسيسات گاز: فصل ششم )شهري

و در صورت مشاهده هر گونه لوله كشي گاز شه ري مي بايد هر شش ماه يك بار مورد بازديد قرار گرفته

، ترميم الزم انجام گيرد  و حتي رنگ آميزي آن در صورت استفاده از لوله كشي گاز مايع. خوردگي در لوله

و مرمت شود  .مي بايد كليه سيستم از نر خوردگي بازديد

 تجهيزات بيمارستاني: فصل هفتم

و باالي صفرت ، سردخانه هاي زير صفر ج–جهيزات بيمارستاني و سردخانه هاي و تجهيزات آشپزخانه سد

و  و تجهيزات سانترال گازهاي طبي و زباله سوز و آماده به كار باشد ..... سلف سرويس همواره بايد شارژ شده

ب و رفع نواقص در سيستم هاي ذكر شده آنه عهده پيمانكو مرتب كنترل گردد و سرويس ها هر سه ار است

آب. ماه يك بار الزامي است  مت–گاز–برق–ضمناً انجام خدمات تامين صل به كليه بخار فاضالب

و بيمارستاني بر عهده پيمانكار است همچنين كنترل صحت عملكرد سانترال گازهاي طبي  تجهيزات پزشكي

و زباله سوزها ديگر تجهيزات بيمارستان وو خالء مركزي و تطابق شرايط عملكرد آن ها با شرايط استاندارد ي

و عدم وجود مشكالت فني در اين سيستم ها . به عهده پيمانكار است رعايت نكات ايمني الزم
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،–تجهيزات سانترال گازهاي طبي شامل تابلوهاي برق:توضيح و كمپرسور هواي فشرده و كيوم پمپ ها

 ، ، سرد كردن هواي فشرده و ديگر لوازم جانبي مربوطه مي باشد تانكرها .مانيفردها

و همكاري در عمليات اطفاء حريق: فصل هشتم و اطفاي حريق  بازديد از سيستم هاي اعالم

و سانترال و تابلوها و گاز دتكتورها و آالرم هاي اعالم حريق و شستي ها و حرارتي دتكتورهاي دودي

و تست و هميشه بدون نقص در مدار باشند مربوطه بايستي مرتباً مورد بازديد و. قرار گرفته سرويس

ضمناً كپسول هاي آتش نشاني بايستي در محل مربوطه نصب. تعميرات الزم آن ها به عهده پيمانكار است 

و اعالم تاريخ شارژ مجدد در زمان مقتضي به  و كنترل تاريخ شارژ و آماده به كار باشند و همواره شارژ شده

و. ار است عهده پيمانك عالوه بر اين پيمانكار موظف است در زمان حريق كليه امكانات موجود را به كار گيرد

و در صورت عدم همكاري پرسنل پيمانكار خسارتي وارد  چنانچه به علت نقص در تجهيزات اطفاء حريق

.شود تماماً از پيمانكار كسر خواهد شد 

و: فصل نهم )CMMS(تعميراتسيستم مكانيزه مديريت نگهداري

و پيمانكار موظف است پيش بيني الزم جهت CMMSتمام امور مربوط به سامانه به عهده پيمانكار است

و اپراتور ماهر را دردر  و يكدستگاه تبلت پشتيباني از سامانه فوق از جمله تهيه يكدستگاه رايانه همراه با پرينتر

.نظر داشته باشد

و: فصل دهم  تابلوهاي توزيعپست هاي برق

و در زمان هاي)1 و و آچاركشي شود پست هاي برق بايستي هر سه ماه يك بار به طور كامل سرويس

و نتيجه را كتباالزم جهت كنترل كيفيت روغن ترا و دستگاه نظارت نس ها اقدام شده به اطالع كارفرما

و تمهيدات الزم به عهده پيمانك . ار است برساند ضمناً رعايت كلي مسائل ايمني
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و كنترلرهاي مربوطه)2 و تابلوهاي برق تجهيزات ، بانك هاي خازن و ايزوله و فرعي تابلوهاي برق اصلي

و چنانچه پيمانكار  و رفع نقص شوند و آچاركشي سرويس و غبار روبي و آمپرگيري بايد مرتباً كنترل

زاتمتصل به آن شود بايستي نقصي در تجهيزات تابلوها مشاهده نمايد كه باعث ايجاد خسارت در تجهي

و تكميل سيستم اقدام شود  و دستگاه نظارت اطالع دهد تا جهت اصالح .موارد را كتباً به كارفرما

و مخابراتي وارتينگ: فصل يازدهم ، ارتباطي ، صوتي  سيستم روشنايي

آ)1 و اينتركام بازديد به عمل درمبايد از سيستم احضار پرستار و همواره بدون نقص مدار باشد رفع ده

.نقص اين سيستم ها با پيمانكار است 

و ترمينال هاي آن ها بايد)2 و كليه خطوط ارتباطي سيستم هاي مخابراتي شامل تلفن هاي روميزي

و بدون نقص در مدار باشند تعمير كليه لوازم فوق الذكر  و سرويس قرار گرفته همواره مورد بازديد

اضبه عهده پيمانكار است ضمناً جا  و فه كردن خط تلفن پس از تاييد به عهدهابه جايي خطوط

.پيمانكار مي باشد 

و در مدار)3 و متعلقات آن مانند بلندگوها بايد همواره بدون نقص سيستم صوتي شامل مركز پيجينگ

.باشند 

و آنتن تلويزيون)4 و برق گيرها و تلفن و پريزهاي برق و كليه كليد و محوطه  سيستم روشنايي داخلي

و حداكثر مقاومت زير ضمناً. اهم در مدار باشند5و سيستم ارتينگ بايد همواره بدون نقص

و چاه  كنترل سيستم ارت از كليه پريزهاي موجود تا چاههاي ارت اعم از پريزها يا تابلوها يا شبكه

و مدير بيمارستان گزارش نمايد  .ها مراتب را در اسرع وقت كتباً به دستگاه نظارت
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 ديزل ژنراتور: فصل دوازدهم

و و آب باتري و روغن و تست آب و روشن شوند ديزل ژنراتودها بايد مطابق چك ليست مربوطه مرتباً بازديد

و مقادير اطالعات  و اتوماتيك دستگاه انجام شده و تست دستي و دماي آب جريان شارژ باتري فشار روغن

و در صورت نياز همچنين تابلوي اتوماتيك. الزم ثبت شوند  و در مدار باشد ژنراتور بايد هميشه آماده به كار

و ولتاژ خروجي  و هيچ گونه نوساني در فركانس و تعمير در هر قسمت سريعاً اقدام شده به هر سرويس

ضمناً در صورت نياز به تعميرات روي ديزل ژنراتور صالحيت فني تعمير كار بايستي. ژنراتور مشاهده نشود 

.يد دستگاه نظارت برسد به تاي

اي: فصل سيزدهم  تكميل چك ليست هاي كنترلي دوره

و هفتگي و كنترل هاي روزانه و ابالغي توسط مديريت فني جهت بازديدها كليه چك ليست هاي تهيه شده

و در بايگاني دفتر تاسيسات موجو......و  و به طور دقيق تكميل شده د جهت تجهيزات موجود بايستي كامالً

ف و سرويس هاي انجام شده كليه تجهيزات در و اطالعات مربوط به تعميرات رم هاي مربوطه باشد

و موجود باشد) شناسنامه تجهيزات( و مشخص ثبت شده كه. به طور دقيق خصوصاً در مورد تجهيزاتي

و باي تعميرات .مي شوند به بيرون بيمارستان ارسال جهت تعمير از محل خود باز مي شوند

ها: فصل چهاردهم  اخذ تاييديه

و مطابق جزئيات فني خواسته پيمانكار موظف است سيستم هاي زير را به شرح برنامه زمان بندي ارائه شده

و تاييديه دهدمورد معاينه فني قرارو بيمارستان حضور نماينده مديريت فنيباشده در فصل هاي مربوطه 

.رت ارائه نمايد صحت عملكرد آن ها را به دستگاه نظا

و آخر فصل–)1  سيستم برودتي در ابتداي شروع فصل گرما

يك)2  بار ديگ هاي بخار هر شش ماه
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هر)3 و تجهيزات مربوطه يكپست هاي مركزي توزيع برق  بار شش ماه

 هر شش ماه يكبارديزل ژنراتورهاي برق اضطراري)4

هر)5 و سيستم اعالم نشت گاز يكسيستم اعالم حريق  بار چهار ماه

و مايع(تاسيسات گاز–)6  سالي يك بار) شهري

و دستور كارهاي مديريت فني مورد)7 بقيه موارد طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در بسته خدمات

و كنترل قرار مي گيرند  و بررسي .تست

ك صرفه جويي در مصارف انرژي  فصل پانزدهم

هاو نحوه عملكبازديد پيمانكار بايد مرتباً از بانك هاي خازني بهل نمودكنتررا رد آن نحوي كه در قبوضه

، زقمي به عنوان بار راكتيو .نباشد مصرفي برق

ها: فصل شانزدهم و خرده كاري بخش  انجام امور كارگاهي

و و درب ، صندلي ، ميز ، برانكارد و تعمير لوازم بيمارستاني از قبيل تخت انجام اموري از قبيل جوشكاري

و خرده كاري هاي داخلي بخش ها از قبيل پنجره ديگر لوازم  و ملزومات موجود در كارگاه مورد نياز واحدها

و تعميرات تجهيزات پزشكي به  و تعويض قفل درب ها و پنجره ها و رگالژ درب و توري پنجره ها نصب پرده

و  و تعويض الستيك در اتوكالو و فتوتراب و نگاتسكوپ و در حد تعميرات ساكشن چراغ اشعه صورت اوليه

.نيز به عهده پيمانكار مي باشد 

 رعايت نكات ايمني: فصل هفدهم

و مسئوليت و عواقب در كليه موارد كاري بايد نكات ايمني الزم از سوي نيروهاي پيمانكار لحاظ شود

ال و تجهيزات و پيمانكار مي باشد ضمناً بايستي پيمانكار كليه وسايل زم خطرات احتمالي به عهده خود فرد

و در دسترس پرسنل قرار دهد  .را جهت نيروهاي خود تهيه
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 آموزش: فصل هيجدهم

و ، پيش از شروع به فعاليت و متناسب با انجام وظايف خود را كليه افراد به كارگيري شده بايد آموزش كافي

و نسبت به انجام صح ، ديده باشند و در صورت نياز با هماهنگي مديريت واحد يح كار محوله يا در حين كار

و مسلط باشند كه در صورت بروز هر گونه خسارت از اين بابت هيچ عذري پذيرفته نمي باشد  .توجيه

 نظافت كارگاه: فصل نوزدهم

و محل و هواسازها ، اتاق هاي هواساز و تجهيزات داخل آن و موتورخانه و محل كار نظافت كارگاه تاسيسات

و  و تجهيزات تاسيساتي و ساختمان استگاه ها و پشت بام كليه فضاهاي مورد تعهد پيمانكار از قبيل تونل

و  .به عهده پيمانكار است بايستي توسط پيمانكار انجام شود ...... هاي جنبي

 دارا بودن كارت بهداشتي معتبر: فصل بيستم

و كليه نيروهاي به كارگيري شده بايستي در صورت اعالم نياز واحدها داراي كارت بهداشتي معتبر باشند

.سوابق بهداشتي كليه نيروها در بايگاني دفتر كار شركت موجود باشد 

و يكم  آراستگي ظاهري: فصل بيست

از آن جا كه هر يك از نيروهاي به كار گيري شده نشانه اي از شخصيت سازمان مي باشد لذا دارا بودن

:شرايط زير 

 بهداشت شخصي)1

 روپروش يا يونيفرم متحدالشكل تميزآراستگي ظاهري از قبيل داشتن)2

و)3  ......مرتب بودن موها

 داشتن برخورد مناسب)4
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،: دارا بودن اتيك شناسايي شامل)5 و سمت شخص در شركت و واحد كاري و نام خانوادگي نام

.الزامي است 

و دوم  تجهيزات رختشويخانه: فصل بيست

:عهده پيمانكار است رسيدگي به امور تاسيساتي رختشويخانه به شرح زير بر

ها)1 و گريسكاري بلبرينگ و سرويس كليه الكتروموتورهاي داخل رختشويخانه  بازديد

و متحرك سيستم هاي رختشويخانه)2 و گريس كاري كليه قطعات مكانيكي  سرويس

و شيرآالت موجود در رختشويخانه)3 و بخار  رفع نشتي از كويل هاي گرمايي

 هاي رختشويخانهتعويض تسمه قرقره هاي دستگاه)4


