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  مکان و طراحی ساختمان انبار: الف 
انبار مواد شیمیایی به محلی اطالق می گردد که انواع ترکیبات شیمیایی و سموم به اشکال مختلف گاز ،  -1

  .و انبار بزرگ می باشد مایع و جامد در آن بطور موقت نگهداري می شود و بر دو دسته انبار کوچک 
متر مربع بوده و عرض راهرو  100انبار کوچک به انبار هایی اطالق می گردد که داراي مساحت حداکثر  -2

  .متر نباشد  5/1داخل آن کمتر از 
این گونه .متر مربع باشد  100انبار هاي بزرگ به انبار هایی اطالق می گردد که داراي مساحت بیش از  -3

نچه مجهز به وسایل مکانیکی یا موتوري حمل و نقل باشد ، راهروها می بایست متناسب با عبور انبارها چنا
راهروي طولی باید تا انتهاي انبار خالی از کاال بوده و با رنگ سفید از دو طرف . وسایل مذکور منظور گردد 

ی مورد نگهداري همچنین ظرفیت انبار با میزان سموم و مواد شیمیای. خط کشی و مشخص شده باشد 
ظرفیت اضافه جهت جابجایی سهل محموله و احتیاجات احتمالی آینده در نظر % 15مطابقت داشته و حداقل 

  .گرفته شود 
محل انبار می بایستی به نحوي انتخاب گردد که حداقل سه جهت اطراف ساختمان به لحاظ دسترسی  -4

  .ات ضروري در شرایط اضطراري آزاد باشد خودرو هاي امدادي و وسایل اطفاء حریق و ارسال تجهیز
بیمارستانها ، بازار میوه  محل انبارهاي بزرگ می بایست دور از مناطق مسکونی ، مدارس ، فروشگاهها ، -5

ضمناً احداث این انبارها در مناطقی که سطح آبهاي زیر . جات ، منابع آب آشامیدنی و ذخایر آب احداث گردد 
  .وع است زمینی باال می باشد ممن

در مبادي ورودیهاي انبار براي ممانعت از خروج تراوشات به خارج از  RAMPوجود گذرگاههاي شیبدار  -6
  .انبار ضروري می باشد این گذرگاه بایستی در داخل انبار و در خارج انبار در ورودي ها احداث گردد 

  .باشد بدون عبور از سایر ساختمانها بایستی به انبار دسترسی مستقیم  -7
این .دیوار هاي داخلی بایستی صاف و صیقلی بوده ، عاري از ترك و لبه باشد تا به آسانی پاکیزه شود  -8

پوشیده باشد قرار گیرد و دیوار  cm14دیوارها بایستی روي بند یا سدي که از مواد نفوذ ناپذیر به ارتفاع 
  .دور تا دور تمام انبار را در بر می گیرد 

  .ار باید جدا از منطقه نگهداري سموم و مواد شیمیایی باشد دفتر انبارد -9
  .عالوه بر درب اصلی انبار بایستی درهاي اضطراري نیز در نظر گرفته شود  -10
درب ها بایستی مجهز به قفل ایمنی و میله هاي حفاظتی بوده ، پنجره ها و هواکش ها نیز باید به میله  -11

  .فراد غیر مسئول ممانعت شود هاي حفاظتی مجهز بوده تا ورود ا
چنانچه از وسایل جانشینی دیگري براي هواکش و نور استفاده می شود اجباري براي ساخت پنجره  -12

در غیر اینصورت باید پنجره ها سایه بان داشته  تا از ورود نور مستقیم خورشید ممانعت شود . نمی باشد 
.  
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ممانعت از تجمع بخارات شیمیایی مواد و خطر آتش زایی  سیستم هواکش مناسب ، مجهز به فیلتر جهت -13
سطح کف  150/1این سیستم باید به نسبت وسعت انبار نصب شود و سطح آن بایستی حداقل . تعبیه گردد 

  .باشد 
کف انبار بایستی با خط کشی بلوك بندي و شماره گذاري شود و در کنار هر بلوك راهروهایی به  -14

جابجایی ، بازرسی عبور هواي آزاد در نظر گرفته شود هر بلوك بایستی حاوي  متر جهت 1عرض حداقل 
  .تنها یک محموله با مشخصات یکسان باشد 

عالئم خطر سموم ، آتش . عالئم هشدار دهنده بایستی در خارج از انبار به زبان فارسی نصب گردند  -15
  .هشدار دهنده مهم است زایی و عدم اجازه ورود به افراد غیر مسئول از جمله عالئم 

سیستم خنک کننده و گرم کننده بایستی به گونه اي تعبیه گردد که موجب گرم شدن و یا سردشدن  -16
  .استفاده از وسایل گرم کننده هوا که با نفت و گاز می سوزند ممنوع است . مستقیم مواد انبار نگردند 

یع و یا گاز در انبار هاي کوچک بطور کلی ممنوع ایجاد هر گونه مخزن جهت نگهداري مواد شیمیایی ما -17
  .است 

محل انبارها می بایست به نحوي انتخاب گردد که راههاي دسترسی مناسب براي حمل و نقل خودروهاي  -18
امدادي در شرایط ویژه موجود باشد به نحوي که بدون برخورد با مانع تا درب ورودي انبار امکان پیشروي 

  .انبار استحکام و ایمنی مناسب را جهت نگهداري مواد شیمیایی و سموم داشته باشد  باشد و ساختمان محل
دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شود ،  -19

اجزاء . ع است بکاربردن چوب ، تخته ، پالستیک و خرپا هاي چوبی و تخته اي در ساختمان انبارها بکلی ممنو
مقاوم نظیرخرپاها و تیر آهن و یا حمال هاي بتونی با مصالح غیر قابل اشتعال باید به طریقی عایق کاري 

  .ساعت مقاومت نمایند  3شوند که در برابر آتش سوزي براي مدت حداقل دو ساعت و ستونها براي مدت 
. واد شیمیایی و سموم غیر قابل نفوذ باشد کف تمام انبارهاباید بتون یا سنگ فرش بوده و نسبت به م -20

شیب و آبروي کف محوطه طوري باشد که مایعات در زیر کاال ها جمع نشود همچنین صاف بوده ، لغزنده 
  .نباشد و فاقد هر گونه ترك و یا شکاف باشند 

ضچه اي در انبار هاي بزرگ مواد شمیایی و سموم ، هرگونه زه کشی باید براي دفع فاضالب به حو -21
  .متصل باشد تا از ورود فاضالب به درون آبراهها و یا مجاري فاضالب عمومی جلوگیري شود 

میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب قطر سیم هاي  -22
هاي فنی موجود باید برق با بار الکتریکی الزم و نیز کلید ضد جرقه در کلیه انبارها بر حسب دستور العمل 

  .در نظر گرفته شود 
محوطه انبار ها باید عاري از پوشال ، خاشاك و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال باشد  -23

.  
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انبارها می بایست به تناسب موادي که از آنها نگهداري می شود مجهز به وسایل ضروري اطفاء حریق  -24
  .آتش نشانی باشد  مطابق استانداد هاي سازمان

  .در کلیه انبارهاي مواد شیمیایی و سموم نصب سیستم هاي هشدار دهنده اجباري است  -25
روشنایی طبیعی انبارها می بایستی به گونه اي طراحی گردند که مواد شیمیایی و سموم موجود در  -26

  .آنها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند
دریک یا دو دامنه ذیل می بایستی  GMPحسب نوع مواد نگهداري شده طبق استاندارددماي انبارها  -27

  .قرار گیرد 
  درجه سانتی گراد 2-5دماي سردخانه اي ، ) الف 
  درجه سانتی گراد 8 -15انبار خنک ) ب
  .درصد تنظیم گردد  40میزان رطوبت انبارها می بایست زیر  -28
نقطه انبار می بایست دما سنج و رطوبت سنج نصب گردیده و  جهت کنترل دما و رطوبت ، در چند -29

  .بطور روزانه کنترل شود 
جهت جلوگیري از بروز حادثه و پیشگیري از صدمات جانی ، هر انباري مجهز به تابلوهاي هشدار و  -30

  .عالیم راهنما بوده و محل نصب اینگونه هشدارها و عالیم مناسب و قابل رؤیت باشد 
  .متري قابل دیدن و خواندن باشند  15تابلوها می بایست از فاصله حداقل :  1تبصره 
  .معنا و مفهوم تابلوها می بایست به کارکنان آموزش داده شود :  2تبصره 

کیلوگرمی و یک دستگاه  12انبار مواد شیمیایی و سموم باید حداقل مجهز به دو دستگاه پودر گاز  -31
ده و به نسبت حجم انبارها ، داراي تعدادي سطل آتش نشانی سرباز محتوي ماسه کیلوگرمی بو 50کپسول پودر گاز 

  . خشک سرند شده باشند
  .کپسول هاي آتش نشانی می بایست حسب زمان اعتبار مورد بازدید قرار گیرند  -32
  
  انبارداري سموم و مواد شیمیایی - ب
اي که زودتر وارد انبار شده زودتر نیز موجودي بایستی به گونه اي نگهداري شود که محموله  1- 1ماده

  .به عبارتی محموله هاي قدیمی تر قبل از محموله هاي جدید مصرف گردد . خارج گردد 
محموله ها در انبار بایستی یطور مرتب بازرسی گردند تا وضعیت آنها شامل فساد ، سفت و تراکم  2- 1ماده

  .وضعیت ظروف بررسی گردند شدن ، رسوبی شدن ، ژله اي شدن ، تغییر رنگ و نیز 
  .محتوي ظروف آسیب دیده و نشت نموده بایستی فوراً بسته بندي و برچسب گذاري گردند 3- 1ماده
  .مکان آلوده بایستی سریعاً پاك شود  4- 1ماده
  .ابزار کار آلوده بایستی زدوده و پاکسازي شود  5- 1ماده
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ا وزن انسان ممکن است صدمه دیده و براي فرد از ایستادن بر روي بسته بندي ها و ظروف که ب 6- 1ماده
  .ایجاد خطر نماید خودداري شود 

ظروف خالی که قرار است امحاء گردند بایستی در مکان ویژه و مطمئنی جهت ممانعت از سرقت و : تبصره 
  .استفاده مجدد براي سایر مقاصد قرار گیرند 

  .تعمال دخانیات خودداري شود هنگام کار در انبار از خوردن ، آشامیدن و اس 7- 1ماده
انبار دار و کارگران انبار باید آموزش هاي الزم ذیل جهت انبارداري ، ثبت و حمل و جابجایی را  8- 1ماده

  .ببینند 
  شناخت رفتار انواع سموم و مواد شیمیایی مطابق طبقه بندي انجام شده در آئین نامه -
  ر حین جابجایی و حمل به منظور اجتناب از بروز حوادثاطالعات الزم مبنی بر رفتار احتیاطی الزم د -
اطالعات مربوط به نحوه عملکرد در حین بروز حوادث احتمالی در جهت کاهش خطرات حادثه نسبت به انسان و  -

  .محیط زیست 
اطالعات الزم در زمینه اطفاء حریق ، کمکهاي اولیه ، استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی مناسب ، روشهاي  -

  مناسب جهت جلوگیري از مخاطرات ناشی از نشت و تراوش مواد 
  .اطالعات الزم در خصوص طبقه بندي انواع مختلف سموم و مواد شیمیایی  -

  .زار ها و لوازم ضروري اطمینان داشته باشد انباردار موظف ست از وجود اب 9- 1ماده
  :انباردار و کارگران در هنگام کار باید از وسایل ایمنی و حفاظتی ذیل استفاده نمایند  10- 1ماده

  .لباس یکسره آستین دار بلند از جنس مقاوم که تمام بدن را بپوشاند  -
  ات ناشی از سموم و مواد شیمیاییعینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث و خطر -
  ماسک مناسب جهت تصفیه بخارات و گازهاي ناشی از مواد سمی -
  دستکش الستیکی مناسب -
  چکمه الستیکی ضخیم -
، نئوپرن و یا پیش بندهاي یکبار مصرف از مواد پلی اتیلنی که از گردن تا پایین  PVCپیش بند از جنس  -

  .زانو را بپوشاند 
  سموم و مواد شیمیایی در انبارسیستم ثبت 

  .سیستم ثبت بستگی به میزان کارآیی انبار و تجهیزات موجود در آن دارد  -
  .اطالعات ثبت شده بایستی حداقل در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگهداري شود  -
  .ار گیرد فرم ساده اي از مشخصات محموله بایستی به محموله چسبانده شده و در کنار بلوك ها قر -
  .سیستم ثبت بایستی دقیق ، شامل جزئیات ریز باشد  -
  .به محض ورود و خروج محموله بایستی مشخصات کاملی از محموله توسط انباردار ثبت گردد  -

  : مشخصات شامل موارد ذیل می باشد 



  دستورالعمل شرايط و ويژگيهاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم 

  
   

 
 
  

                         

 

درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،
  معاونت سالمت

  مرکز سالمت محیط و کار

5 

، مقدار کل حجم  نام شیمیایی و تجارتی محموله ، تاریخ ورود و یا خروج ، مبداء و یا مقصد ، فرموالسیون
نام تولید کننده ، شماره پارت ، این آمار بایستی به روز  واحد ، بسته بندي ، تاریخ ساخت تاریخ انقضاء ،

  .باشد 
  .بطور روزانه یک بازرسی سریع از ظروف و شبکه ها انجام و هرگونه نقص گزارش و رفع گردد  -

وم در انبارها می بایست به نحوي باشد که امکان نحوه آرایش و طبقه بندي مواد شیمیایی و سم 11- 1ماده
  .رؤیت و دسترسی به آنها به آسانی امکان پذیر باشد 

محل انبارهاي بزرگ می بایست دور از مناطق مسکونی ، منابع آب آشامیدنی ، مناطق در معرض  12- 1ماده
  .باشد احداث گردد  سیل و بطورکلی مناطقی که داراي قابلیت خطر آفرینی براي انسان و محیط زیست

در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن بر حسب مورد دستگاههاي هواکش مجهز به فیلتر نصب  13- 1ماده
  .شود تا هواي انبار مرتباً تعویض گردد 

) مطابق با قوانین جاري ( کلیه مواد شیمیایی و سموم می بایست در بسته بندي هاي استاندارد  14- 1ماده
  .انبار گردند 

آتش گیري ، ( سموم و مواد شیمیایی در گروههاي مختلف حسب حالت فیزیکی ، قابلیت خطرزایی  15- 1ماده
  .در طبقه بندي انبار قرار گیرند . . . ) انفجار ، 
  .مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار قرار گیرند  16- 1ماده
سال همراه با تاریخ ساخت و تاریخ مصرف که بطور  2مواد شیمیایی داراي طول عمر کمتر از سموم و  17-1ماده

خوانا در روي بسته بندي آنها درج شده باشد در محلی از انبار قرار گیرند که انقضاء تاریخ مصرف انها براحتی قابل 
  .رویت باشد 

حسب فرمهاي استاندارد مجهز ) گزارش دهی( مواد هر انباري می بایست به سیستم ثبت ورود و خروج  18-1ماده
  .باشد 
بشکه ها و بسته بندي مواد شیمیایی و سموم می بایستی طوري روي هم قرار گیرند تا فشار  19- 1ماده

  )طبق دستورالعمل تولید کننده رفتار شود . ( بیش از حد مجاز بر آنها وارد نشود 
میزانی باید پیش بینی گردد که متناسب محتویات داخل آن مقاومت جنس مواد بسته بندي  به  20- 1ماده

  .باشد 
جنس مظروف می بایست به گونه اي انتخاب شود که نسبت به نفوذ رطوبت و تاثیر حرارت داراي مقاومت  21-1ماده

  .باشد 
نگهداري انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه هاي داراي نشت بطورکلی  22- 1ماده

  .ممنوع است 
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براي نگهداري شیشه ها ، قوطیها و ظروف محتوي مواد روغنی و مایعات قابل اشتعال باید قفسه  23- 1ماده
بندي فلزي مناسب در انبار فراهم گردد به نحوي که از وارد آمدن فشار و در نتیجه شکستگی یا ساییدگی 

  .ظروف مذکور جلوگیري بعمل آید 
ادي که داراي فشار بخار باالیی هستند نمی بایستی در معرض نور مستقیم در حالل ها و سایر مو 24- 1ماده

  .بشکه هاي سیاه پر شوند 
ظروف و بسته بندي هاي مواد شیمیایی و سموم بطور هفتگی میبایست از نظر محل نگهداري ،  25- 1ماده

نشت مواد ، وضعیت ایمنی ، وسایل حفاظت فردي شاغلین در انبارها و محیط انبار و همچنین عملیات 
  پاکسازي مورد بازدید قرار گیرد 

تی در کنار یکدیگر نگهداري شوند و در صورت لزوم مواد شیمیایی و سموم ناسازگار نمی بایس 26- 1ماده
  .می بایست با استفاده از دیوارهاي مستحکم و خاکریز پیش بینی هاي الزم را اعمال نمود 

متر فاصله از سایر مواد  15مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال باال و میل ترکیبی زیاد می بایست حداقل با  27-1ماده
  . قرار گیرند

در هر انبار می بایست ظروف و بشکه هاي خالی جهت انتقال محتویات ظروف آسیب دیده موجود  28- 1ماده
  .باشد 

  
  مکان و طراحی ساختمان انبار :الف 

انبار مواد شیمیایی به محلی اطالق می گردد که انواع ترکیبات شیمیایی و سموم به اشکال مختلف گاز ، مایع  -1
  .می شود و بر دو دسته انبار کوچک و انبار بزرگ می باشد و جامد در آن بطور موقت نگهداري 

متر مربع بوده و عرض راهرو داخل  100انبار کوچک به انبار هایی اطالق می گردد که داراي مساحت حداکثر  -2
  .متر نباشد  5/1آن کمتر از 

این گونه انبارها .متر مربع باشد  100انبار هاي بزرگ به انبار هایی اطالق می گردد که داراي مساحت بیش از  -3
چنانچه مجهز به وسایل مکانیکی یا موتوري حمل و نقل باشد ، راهروها می بایست متناسب با عبور وسایل 

کاال بوده و با رنگ سفید از دو طرف خط کشی و راهروي طولی باید تا انتهاي انبار خالی از . مذکور منظور گردد 
همچنین ظرفیت انبار با میزان سموم و مواد شیمیایی مورد نگهداري مطابقت داشته و حداقل . مشخص شده باشد 

  .ظرفیت اضافه جهت جابجایی سهل محموله و احتیاجات احتمالی آینده در نظر گرفته شود % 15
نتخاب گردد که حداقل سه جهت اطراف ساختمان به لحاظ دسترسی خودرو محل انبار می بایستی به نحوي ا -4

  .هاي امدادي و وسایل اطفاء حریق و ارسال تجهیزات ضروري در شرایط اضطراري آزاد باشد 
بیمارستانها ، بازار میوه جات  محل انبارهاي بزرگ می بایست دور از مناطق مسکونی ، مدارس ، فروشگاهها ، -5

ضمناً احداث این انبارها در مناطقی که سطح آبهاي زیر زمینی . شامیدنی و ذخایر آب احداث گردد ، منابع آب آ
  .باال می باشد ممنوع است 
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در مبادي ورودیهاي انبار براي ممانعت از خروج تراوشات به خارج از  RAMPوجود گذرگاههاي شیبدار  -6
  .ار و در خارج انبار در ورودي ها احداث گردد انبار ضروري می باشد این گذرگاه بایستی در داخل انب

  .بدون عبور از سایر ساختمانها بایستی به انبار دسترسی مستقیم باشد  -7
این .دیوار هاي داخلی بایستی صاف و صیقلی بوده ، عاري از ترك و لبه باشد تا به آسانی پاکیزه شود  -8

پوشیده باشد قرار گیرد و دیوار دور تا  cm14پذیر به ارتفاع دیوارها بایستی روي بند یا سدي که از مواد نفوذ نا
  .دور تمام انبار را در بر می گیرد 

  .دفتر انباردار باید جدا از منطقه نگهداري سموم و مواد شیمیایی باشد  -9
  .عالوه بر درب اصلی انبار بایستی درهاي اضطراري نیز در نظر گرفته شود  -10
به قفل ایمنی و میله هاي حفاظتی بوده ، پنجره ها و هواکش ها نیز باید به میله هاي درب ها بایستی مجهز  -11

  .حفاظتی مجهز بوده تا ورود افراد غیر مسئول ممانعت شود 
چنانچه از وسایل جانشینی دیگري براي هواکش و نور استفاده می شود اجباري براي ساخت پنجره نمی  -12

  .ره ها سایه بان داشته  تا از ورود نور مستقیم خورشید ممانعت شود در غیر اینصورت باید پنج. باشد 
سیستم هواکش مناسب ، مجهز به فیلتر جهت ممانعت از تجمع بخارات شیمیایی مواد و خطر آتش زایی تعبیه  -13

  .سطح کف باشد  150/1این سیستم باید به نسبت وسعت انبار نصب شود و سطح آن بایستی حداقل . گردد 
کف انبار بایستی با خط کشی بلوك بندي و شماره گذاري شود و در کنار هر بلوك راهروهایی به عرض  -14

متر جهت جابجایی ، بازرسی عبور هواي آزاد در نظر گرفته شود هر بلوك بایستی حاوي تنها یک  1حداقل 
  .محموله با مشخصات یکسان باشد 

عالئم خطر سموم ، آتش زایی و . ار به زبان فارسی نصب گردند عالئم هشدار دهنده بایستی در خارج از انب -15
  .عدم اجازه ورود به افراد غیر مسئول از جمله عالئم هشدار دهنده مهم است 

سیستم خنک کننده و گرم کننده بایستی به گونه اي تعبیه گردد که موجب گرم شدن و یا سردشدن مستقیم  -16
  .ایل گرم کننده هوا که با نفت و گاز می سوزند ممنوع است استفاده از وس. مواد انبار نگردند 

ایجاد هر گونه مخزن جهت نگهداري مواد شیمیایی مایع و یا گاز در انبار هاي کوچک بطور کلی ممنوع است  -17
.  

محل انبارها می بایست به نحوي انتخاب گردد که راههاي دسترسی مناسب براي حمل و نقل خودروهاي  -18
ر شرایط ویژه موجود باشد به نحوي که بدون برخورد با مانع تا درب ورودي انبار امکان پیشروي امدادي د

  .باشد و ساختمان محل انبار استحکام و ایمنی مناسب را جهت نگهداري مواد شیمیایی و سموم داشته باشد 
ل اشتعال ساخته شود ، دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیر قاب -19

اجزاء . بکاربردن چوب ، تخته ، پالستیک و خرپا هاي چوبی و تخته اي در ساختمان انبارها بکلی ممنوع است 
مقاوم نظیرخرپاها و تیر آهن و یا حمال هاي بتونی با مصالح غیر قابل اشتعال باید به طریقی عایق کاري شوند 

  .ساعت مقاومت نمایند  3دو ساعت و ستونها براي مدت که در برابر آتش سوزي براي مدت حداقل 
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شیب . کف تمام انبارهاباید بتون یا سنگ فرش بوده و نسبت به مواد شیمیایی و سموم غیر قابل نفوذ باشد  -20
و آبروي کف محوطه طوري باشد که مایعات در زیر کاال ها جمع نشود همچنین صاف بوده ، لغزنده نباشد و 

  .ترك و یا شکاف باشند فاقد هر گونه 
در انبار هاي بزرگ مواد شمیایی و سموم ، هرگونه زه کشی باید براي دفع فاضالب به حوضچه اي متصل  -21

  .باشد تا از ورود فاضالب به درون آبراهها و یا مجاري فاضالب عمومی جلوگیري شود 
میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب قطر سیم هاي برق با  -22

بار الکتریکی الزم و نیز کلید ضد جرقه در کلیه انبارها بر حسب دستور العمل هاي فنی موجود باید در نظر گرفته 
  .شود 

  .وب و کاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال باشد محوطه انبار ها باید عاري از پوشال ، خاشاك و خرده چ -23
انبارها می بایست به تناسب موادي که از آنها نگهداري می شود مجهز به وسایل ضروري اطفاء حریق  -24

  .مطابق استانداد هاي سازمان آتش نشانی باشد 
  .است در کلیه انبارهاي مواد شیمیایی و سموم نصب سیستم هاي هشدار دهنده اجباري  -25
روشنایی طبیعی انبارها می بایستی به گونه اي طراحی گردند که مواد شیمیایی و سموم موجود در آنها در  -26

  .معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند
دریک یا دو دامنه ذیل می بایستی قرار  GMPدماي انبارها حسب نوع مواد نگهداري شده طبق استاندارد -27

  .گیرد 
  درجه سانتی گراد 2-5اي سردخانه اي ، دم )الف 
  درجه سانتی گراد 8 -15انبار خنک  )ب
  .درصد تنظیم گردد  40میزان رطوبت انبارها می بایست زیر  -28
جهت کنترل دما و رطوبت ، در چند نقطه انبار می بایست دما سنج و رطوبت سنج نصب گردیده و بطور  -29

  .روزانه کنترل شود 
از بروز حادثه و پیشگیري از صدمات جانی ، هر انباري مجهز به تابلوهاي هشدار و عالیم  جهت جلوگیري -30

  .راهنما بوده و محل نصب اینگونه هشدارها و عالیم مناسب و قابل رؤیت باشد 
  .متري قابل دیدن و خواندن باشند  15تابلوها می بایست از فاصله حداقل  : 1تبصره 
  .لوها می بایست به کارکنان آموزش داده شود معنا و مفهوم تاب : 2تبصره 

کیلوگرمی و یک دستگاه کپسول  12انبار مواد شیمیایی و سموم باید حداقل مجهز به دو دستگاه پودر گاز  -31
کیلوگرمی بوده و به نسبت حجم انبارها ، داراي تعدادي سطل آتش نشانی سرباز محتوي ماسه خشک سرند  50پودر گاز 
  . شده باشند

  .کپسول هاي آتش نشانی می بایست حسب زمان اعتبار مورد بازدید قرار گیرند  -32
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  انبارداري سموم و مواد شیمیایی - ب
موجودي بایستی به گونه اي نگهداري شود که محموله اي که زودتر وارد انبار شده زودتر نیز خارج  1- 1ماده

  .به عبارتی محموله هاي قدیمی تر قبل از محموله هاي جدید مصرف گردد . گردد 
 محموله ها در انبار بایستی یطور مرتب بازرسی گردند تا وضعیت آنها شامل فساد ، سفت و تراکم 2- 1ماده

  .شدن ، رسوبی شدن ، ژله اي شدن ، تغییر رنگ و نیز وضعیت ظروف بررسی گردند 
  .محتوي ظروف آسیب دیده و نشت نموده بایستی فوراً بسته بندي و برچسب گذاري گردند 3- 1ماده
  .مکان آلوده بایستی سریعاً پاك شود  4- 1ماده
  .ابزار کار آلوده بایستی زدوده و پاکسازي شود  5- 1ماده
از ایستادن بر روي بسته بندي ها و ظروف که با وزن انسان ممکن است صدمه دیده و براي فرد ایجاد  6- 1دهما

  .خطر نماید خودداري شود 
ظروف خالی که قرار است امحاء گردند بایستی در مکان ویژه و مطمئنی جهت ممانعت از سرقت و  :تبصره 

  .استفاده مجدد براي سایر مقاصد قرار گیرند 
  .هنگام کار در انبار از خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات خودداري شود  7- 1دهما

  .انبار دار و کارگران انبار باید آموزش هاي الزم ذیل جهت انبارداري ، ثبت و حمل و جابجایی را ببینند  8- 1ماده
  نامهشناخت رفتار انواع سموم و مواد شیمیایی مطابق طبقه بندي انجام شده در آئین  -
  اطالعات الزم مبنی بر رفتار احتیاطی الزم در حین جابجایی و حمل به منظور اجتناب از بروز حوادث -
اطالعات مربوط به نحوه عملکرد در حین بروز حوادث احتمالی در جهت کاهش خطرات حادثه نسبت به انسان و محیط  -

  .زیست 
اطالعات الزم در زمینه اطفاء حریق ، کمکهاي اولیه ، استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی مناسب ، روشهاي  -

  مناسب جهت جلوگیري از مخاطرات ناشی از نشت و تراوش مواد 
  .اطالعات الزم در خصوص طبقه بندي انواع مختلف سموم و مواد شیمیایی  -

  .ار ها و لوازم ضروري اطمینان داشته باشد انباردار موظف ست از وجود ابز 9-1ماده
  :انباردار و کارگران در هنگام کار باید از وسایل ایمنی و حفاظتی ذیل استفاده نمایند  10-1ماده

  .لباس یکسره آستین دار بلند از جنس مقاوم که تمام بدن را بپوشاند  -
  ت ناشی از سموم و مواد شیمیاییعینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث و خطرا -
  ماسک مناسب جهت تصفیه بخارات و گازهاي ناشی از مواد سمی -
  دستکش الستیکی مناسب -
  چکمه الستیکی ضخیم -
، نئوپرن و یا پیش بندهاي یکبار مصرف از مواد پلی اتیلنی که از گردن تا پایین زانو را  PVCپیش بند از جنس  -

  .بپوشاند 
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  و مواد شیمیایی در انبار سیستم ثبت سموم
  .سیستم ثبت بستگی به میزان کارآیی انبار و تجهیزات موجود در آن دارد  -
  .اطالعات ثبت شده بایستی حداقل در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگهداري شود  -
  .فرم ساده اي از مشخصات محموله بایستی به محموله چسبانده شده و در کنار بلوك ها قرار گیرد  -
  .سیستم ثبت بایستی دقیق ، شامل جزئیات ریز باشد  -
  .به محض ورود و خروج محموله بایستی مشخصات کاملی از محموله توسط انباردار ثبت گردد  -

  : مشخصات شامل موارد ذیل می باشد 
نام شیمیایی و تجارتی محموله ، تاریخ ورود و یا خروج ، مبداء و یا مقصد ، فرموالسیون ، مقدار کل حجم واحد ، 

  .نام تولید کننده ، شماره پارت ، این آمار بایستی به روز باشد  بسته بندي ، تاریخ ساخت تاریخ انقضاء ،
  .و هرگونه نقص گزارش و رفع گردد بطور روزانه یک بازرسی سریع از ظروف و شبکه ها انجام  -

نحوه آرایش و طبقه بندي مواد شیمیایی و سموم در انبارها می بایست به نحوي باشد که امکان رؤیت  11- 1ماده
  .و دسترسی به آنها به آسانی امکان پذیر باشد 

طق در معرض سیل محل انبارهاي بزرگ می بایست دور از مناطق مسکونی ، منابع آب آشامیدنی ، منا 12- 1ماده
  .و بطورکلی مناطقی که داراي قابلیت خطر آفرینی براي انسان و محیط زیست باشد احداث گردد 

در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن بر حسب مورد دستگاههاي هواکش مجهز به فیلتر نصب  13- 1ماده
  .شود تا هواي انبار مرتباً تعویض گردد 

انبار ) مطابق با قوانین جاري ( و سموم می بایست در بسته بندي هاي استاندارد  کلیه مواد شیمیایی 14- 1ماده
  .گردند 
آتش گیري ، ( سموم و مواد شیمیایی در گروههاي مختلف حسب حالت فیزیکی ، قابلیت خطرزایی  15- 1ماده

  .در طبقه بندي انبار قرار گیرند . . . ) انفجار ، 
  .سمیت آنها بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار قرار گیرند  مواد شیمیایی و سمومی که 16- 1ماده
سال همراه با تاریخ ساخت و تاریخ مصرف که بطور خوانا  2سموم و مواد شیمیایی داراي طول عمر کمتر از  17-1ماده

ا براحتی قابل رویت باشد در روي بسته بندي آنها درج شده باشد در محلی از انبار قرار گیرند که انقضاء تاریخ مصرف انه
.  

  .حسب فرمهاي استاندارد مجهز باشد ) گزارش دهی( هر انباري می بایست به سیستم ثبت ورود و خروج مواد  18-1ماده
بشکه ها و بسته بندي مواد شیمیایی و سموم می بایستی طوري روي هم قرار گیرند تا فشار بیش از  19- 1ماده

  )طبق دستورالعمل تولید کننده رفتار شود  . (حد مجاز بر آنها وارد نشود 
  .مقاومت جنس مواد بسته بندي  به میزانی باید پیش بینی گردد که متناسب محتویات داخل آن باشد  20- 1ماده
جنس مظروف می بایست به گونه اي انتخاب شود که نسبت به نفوذ رطوبت و تاثیر حرارت داراي مقاومت باشد  21-1ماده

.  



  دستورالعمل شرايط و ويژگيهاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم 

  
   

 
 
  

                         

 

درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،
  معاونت سالمت

  مرکز سالمت محیط و کار

11 

نگهداري انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه هاي داراي نشت بطورکلی ممنوع  22- 1ماده
  .است 
براي نگهداري شیشه ها ، قوطیها و ظروف محتوي مواد روغنی و مایعات قابل اشتعال باید قفسه بندي  23- 1ماده

در نتیجه شکستگی یا ساییدگی ظروف فلزي مناسب در انبار فراهم گردد به نحوي که از وارد آمدن فشار و 
  .مذکور جلوگیري بعمل آید 

حالل ها و سایر موادي که داراي فشار بخار باالیی هستند نمی بایستی در معرض نور مستقیم در  24- 1ماده
  .بشکه هاي سیاه پر شوند 

نگهداري ، نشت ظروف و بسته بندي هاي مواد شیمیایی و سموم بطور هفتگی میبایست از نظر محل  25- 1ماده
مواد ، وضعیت ایمنی ، وسایل حفاظت فردي شاغلین در انبارها و محیط انبار و همچنین عملیات پاکسازي مورد 

  بازدید قرار گیرد 
مواد شیمیایی و سموم ناسازگار نمی بایستی در کنار یکدیگر نگهداري شوند و در صورت لزوم می  26- 1ماده

  .تحکم و خاکریز پیش بینی هاي الزم را اعمال نمود بایست با استفاده از دیوارهاي مس
متر فاصله از سایر مواد قرار  15مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال باال و میل ترکیبی زیاد می بایست حداقل با  27-1ماده

  . گیرند
  در هر انبار می بایست ظروف و بشکه هاي خالی جهت انتقال محتویات  28- 1ماده

  

  

  

 

 

 

 

 


