دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني جهرم

عنوان روش اجرايي:

کدPR-ML 4:

روش اجرایی ایمنی در مقابل آتش سوزی

تاريخ ابالغ59/8/11 :

مرکز آموزشي درماني پیمانیه -بهبودکیفیت

دامنه (محدوده) :کليه بخشها/
واحدهای بيمارستان

هدف :تقویت ایمنی در برابر حریق و ممانعت از بروز
آتش سوزی در بيمارستان

تاريخ بازنگری :يکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 2
ابزار و روش پايش:

تعاريف :ندارد.

مسئولیت ها و اختیارات :مسئوليت اجرای این دستورالعمل با واحد های مشخص شده در شرح عمليات می باشد .
روش اجرايي:

 -1کليه واحدها می بایست دارای پالن ایمنی حریق باشند .وظيفه تهيه این پالن بر عهده ریاست واحد ایمنی و بهداشت است .
 -2کليه واحدها می بایست دارای نفر یا نفراتی باشند که دوره آتش نشانی را گذرانده باشد.
 -3توزیع و چيدمان وسایل اطفاء حریق می بایست طبق استاندارد باشد
 -4واحد ایمنی و بهداشت موظف است در کليه واحدهائی که مواد قابل اشتعال وجود دارد تابلوهای هشدار الزمه را فراهم نماید.
 -5ایجاد منابع احتراقی غير کنترل شده در کليه واحدهائی که مواد قابل اشتعال وجود دارد ممنوع است.
 -6در واحدهای فوق االشاره استعمال دخانيات ممنوع است.
 -7محل انبارش مواد قابل اشتعال بایستی از نزدیکترین منابع احتراقی باید حداقل  6متر فاصله داشته باشد.
 -8واحد ایمنی و بهداشت موظف است روش اطفاء ایمنی تمام مواد را از  MSDSمواد مزبور استخراج نموده و در اختيار تيم
شرایط اضطراری بيمارستان قرار دهد.
 -9در محل های پر خطر از نظر ریسک حریق نصب سيستمهای اطفای حریق الزامی است.
 -11برای انجام عملياتهای پر خطر از قبيل جوشکاری و برشکاری و سایر عملياتهای حرارتی در محل های انبارش مواد شيميائی
خطرناک اخذ مجوز (پرميت) توسط واحد مجری از واحد ایمنی و بهداشت الزامی است .
 -11تمام مواد قابل اشتعال در شرکت می بایست دارای برچسب های ایمنی الزمه باشند .
 -12در تمامی واحدها/بخشها روش اجرایی آمادگی و و اکنش در شرایط اضطراری موجود وپرسنل ازکداطفاء حریق آگاه باشند.
 -13در تمامی محلهای پر مخاطره از نظر ریسک حریق سطوح و لوله های داغ می بایست توسط مواد مناسب عایق شده
باشند(.تاسيسات)
 -14نگهداری مواد قابل اشتعال در کنار مواد اکسيد کننده ممنوع است( .انبار)
 -15کليه نفراتی که با مواد قابل اشتعال کار می کنند می بایست در خصوص ایمنی حریق توسط واحد آموزش تحت آموزش قرار
گيرند.
 -16واحد تاسيسات وواحد طب کار موظف هستند بصورت ماهانه/دو ماهانه چک ليست ایمنی حریق /کپسولهای آتش نشانی را
تکميل و بایگانی نماید .
 -17مسدود کردن جلوی کپسولهای آتش نشانی  ،فایر باکس ها در کليه واحدها ممنوع است.
 -18سرپرستان هر واحد موظف هستند درصورت بروز حریق طی فرم گزارش حادثه /شبه حادثه به دفتر بهبودکيفيت گزارش
نمایند .
 )5-2کپسولهای آتش نشانی:

 -1چيدمان کليه کپسولها می بایست مطابق پالن ایمنی حریق باشد.
 -2نوع کپسولهای فراهم شده در هر واحد باید متناسب با نوع حریق احتمالی واحد باشد.
 -3فاصله دسترسی به هر کپسول نباید از مقادیر زیربيشتر باشد:
 برای حریق جامدات  21متر برای حریق مایعات  15متر -4کليه کپسولهای آتش نشانی می بایست بوسيله واحد تاسيسات مورد بازرسی قرار گيرد  .واحد ایمنی و بهداشت هم موظف است
کپسولها رابصورت دوره ای بررسی نماید  .نتایج بازرسی ها باید ثبت گردد.
 -5کليه کپسولهای پودر و گاز بيمارستان می بایست توسط واحدتاسيسات بصورت دو ماهانه تکان داده شود تا از کلوخه شدن پودر
جلوگيری شود.
 -6کليه کپسولها می بایست دارای شناسنامه باشند .این شناسنامه باید توسط واحد تاسيسات تهيه شود .
 -7کد هر کپسول که در شناسنامه آن درج شده است می بایست در محل نصب نوشته شده باشد.
 -8تمامی کپسولهای آتش نشانی باید دارای عالئم استاندارد معرف محل کپسول باشند.
 -9ارتفاع نصب کپسولها باید در فاصله کمر تا شانه باشد.
 -11محل نصب کپسولها باید واضح و در دید باشد.
 -11واحد ایمنی و بهداشت موظف است دستورالعمل طرز استفاده از کپسولهای آتش نشانی را در محل های مناسب نصب کند.
 -12کليه کپسولهای مصرف شده باید بالفاصله توسط واحدتاسيسات بيمارستان جایگزین شوند .مسئولين و اعضای آتش نشان هر
واحد موظفند کپسولهای خالی شده را سریعا به واحد تاسيسات گزارش دهند .
 -13کپسولهای پودر و گاز در صورت عدم مصرف تا  1سال باید شارژ مجدد شوند.
 -14واحد ایمنی وبهداشت می بایست در صورت تخيله پودر کپسولهای آتش نشانی موظف است با اطالع به واحد خدمات
درخواست جمع آوری و دفع این پودر شيميایی مطابق دستورالعمل مدیریت دفع ضایعات نماید.
 )5-3فایر باکس ها:
 -1محل فایر باکس ها باید دارای عالئم معرف باشد.
 -2مسدود کردن جلوی فایر باکس ها ممنوع است.
 -3فایر باکس ها باید بصورت ماهانه توسط تاسيسات بازرسی شوند.
 -4درصورت درب دار بودن فایر باکس ها باید قفل و کليد آن در زیر پوشش شيشه ای درب آن باشد.
منابع/مراجع:
مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه
تهیه کنندگان:

تايیدکنندگان:

ابالغ کننده:

سهیال ساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت

کمیته بحران

دکتر قهرمان بمانا -رياست

مريم عدناني-مديردفتر پرستاری
فاطمه صالح-سوپروايزر کنترل عفونت
عباس قیومي زاده-سوپروايزر اتاق عمل
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