تاریخ 1393/03/21 :
شماره 99/53/93/82 :

شرایط پذیرش بیمه کارگاههای چوب بری و نجاری و رنگ کاری
یکی از ریسک های با ضریب احتمال آتش سوزی نسبتاً باال  ،کارگاههای چوب بری  ،نجاری  ،رنگکاری و  ...بوده و چنانچه اصول ایمنی در این نوع مکان ها رعایت نشود در
صورت وقوع آتش سوزی جلوگیری از گسترش آتش به سایر قسمت ها به سختی انجام خواهد گرفت  ،لذا میزان خسارت احتمالی از درصد باالیی برخوردار خواهد بود .
واحدهای صدور بیمه نامه  ،قبل از صدور بیمه نامه جهت اینگونه مورد بیمه ها ابتدا باید از محل بازدید و پس از اطمینان از وضعیت ایمنی و قابل پذیرش از جهت بیمه ای با
رعایت توصیه های ایمنی ذیل اقدام به صدور بیمه نامه نمایند .
 -1اطمینان از سالمت مورد بیمه
 -2شناخت سوابق بیمه ای و خسارتی محل مورد بیمه از نظر آتش سوزی و سایر خطرات
 -3بررسی نظافت محل از نظر گرد و غبار چوب و ضایعات ناشی از فعالیت
 -4بررسی نحوه تامین گرمایش محل  ،ضمناً توجه گردد چنانچه برای تامین گرمایش از بخاری هیزمی استفاده می گردد حتماً باید از نوع لوله دار بوده باشد.
 -5استفاده از پیت حلبی و تشت و وسایل مشابه روباز جهت سوزاندن چوب و ضایعات و پوشال بمنظور تامین گرمایش ضریب ریسک را افزایش داده و احتمال وقوع
حریق بر اثر پرتاب ذرات آتش چوب و پوشال وجود خواهد داشت .
 -6جهت تامین روشنایی محل از المپ های داخل حباب و یا المپ های فلورسنت ( مهتابی سقفی یا دیواری و المپ های کم مصرف ) استفاده شود  .بنابراین
استفاده از المپ های مدادی که حرارت زیاد ایجاد می کنند و المپ های معمولی ( المپ های با المنت تنگستن ) بدون حباب بخصوص در کارگاههایی که
عملیات رنگ کاری نیز انجام می دهند  ،مجاز نمی باشد و ضمناً اصول ایمنی در شبکه برق رسانی و کلید و پریزها رعایت گردد .
 -7نحوه تهویه هوای داخل کارگاه و بخصوص کارگاههایی که عملیات رنگ کاری صنایع چوبی را انجام می دهند باید مورد توجه قرار گیرد و بخصوص فن های تهویه
باید ا ز نوع ضد جرقه در نظر گرفته شود و نظافت و تمیزی دوره ای آنها مدنظر کارشناس قرار گیرد .
 -8از آنجاییکه گرد و غبار در هر نقطه از کارگاه می تواند بعنوان عامل تشدید کننده بروز حریق و بویژه تسریع کننده گسترش حریق عمل نماید  .کلیه شبکه برق
رسانی اعم از روشنایی ها  ،تابلوهای برق  ،کابل کشی ها  ،الکتروموتورها و تجهیزات مشابه و همچنین سطح و داخل الکتروموتورهای ماشین آالت حتی المقدور
روزانه و یا حداقل هفته ای دوبار با توجه به نیاز نظافت گردند .
 -9ضایعات حاصل از تولید باید بطور روزانه جمع آوری و از محل مورد بیمه خارج گردد .
 -10از آنجائیکه برخورد قطعات چوب با شبکه برق رسانی به خصوص کابل کشی ها می تواند موجبات زدگی و پارگی کابل ها را فراهم نماید که منجر به ایجاد جرقه
کوتاه و نهایتاً آتش سوزی گردند  .لذا از تکیه دادن و برخورد این قبیل اشیاء با شب که برق رسانی جدا خودداری شود و بهتر خواهد بود که کابل کشی ها از ارتفاع
باال انجام شده باشد و یا اینکه از داخل لوله های فوالدی و یا از لوله با جنس مقاوم عبور داده شوند و کلیه کلیدها و پریزها از نوع صنعتی انتخاب گردند .
 -11از آنجائیکه بهتریت ماده اطفاء کننده بر ای حریقهای ناشی از چوب  ،آب می باشد بنابراین امکانات جهت استفاده از آب برای اطفاء حریق احتمالی مهیا باشد و
برای خاموش نمودن حریق از ناحیه رنگ و مواد شیمیایی کپسولهای حاوی کف و پودر و گاز توصیه شود .
 -12به هنگام تعطیل محل  ،برق از تابلو و یا کلید اصلی خارج ساختمان قطع گردد .
 -13از نگهداری ضایعات و خاک اره و پوشال برای مدت طوالنی اکیداً خودداری گردیده و همواره سعی گردد که از آغشته شدن اینگونه ضایعات به مواد روغنی اکیداً
خودداری شود  ( .قاب ل ذکر است وجود روغن منجر به تجزیه و اکسیداسیون آنها و نهایتاً منجر به حریق خواهد گردید .
 -14جهت سوزاندن ضایعات چوب و پوشال مکانی خاص و دور از ساختمان و تاسیسات و موجودی ها در نظر گرفته شود  ،این مکان باید کامالً محصور بوده تا از طریق
باد شعله و جرقه های آتش و یا ضایعات در حال سوختن به اطراف پراکنده نشوند و پس از هربار سوزاندن ضایعات باقی مانده آن با آب اطفاء کامل گردد .
 -15مواد شیمیایی از جمله تینر و رنگ و الک الکل  ،کیلر و سیلر صرفاً بمقدار مصرف روزانه در محل کارگاه نگهداری شود و برای نگهداری آنها بصورت انبار مکان
جداگانه و دور از کارگاه در نظر گرفته شده و تهویه آن باید مدنظر قرار گرفته تا از تجمع گاز و بخارات حاصل از مواد موجب انفجار و آتش سوزی نگردد و ضمناً از
بکار بردن هرگونه وسایل گرمایشی در داخل انبار اکیداً خودداری گردد .
 -16کارگران و کارکنان باید به اصول ایمنی آشنا شده و از استعمال دخانیات و یا استفاده از اجاق برای طبخ غذا و چای در داخل کارگاه و انبار اکیداً خودداری نمایند و
تابلوهای هشدار دهنده در محل نصب گردد .
 -17بمنظور باال بردن ضریب ایمنی بیشتر باید جهت نگهداری مواد اولیه از جمله تخته  ،الوار  ،نئوپان و انواع روکش ها انبار یا مکان جداگانه نسبت به کارگاه در نظر
گرفته شود و از نگهداری آنها در محوطه باز حتی االمکان خودداری نمایند .
 -18بیمه گذار باید نسبت به ثبت کلیه موجودی مواد اولیه و تولیدات خود از طریق ثبت در دفتر و یا از طریق مکانیزه درکامپیوتر و نگهداری سوابق در خارج از محیط
کار اقدام نماید .
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