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 بازدید و تکمیل فرم کنترل ایمنی  -1

به دلیل ایجاد آلودگی در بوم از اجرای همزمان شاخه زنی با عملیات خط گرم جلوگیری  -3
 شود

 به همراه داشتن جعبه کمکهای اولیه وآشنا بودن با اصول کمکهای اولیه -2
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 تجهیزات خط گرم متناسب با ولتاژ کاری عایق بوده و عاری از هرگونه خدشه و آلودگی باشند -4

مسئول اکیپ موظف است نظاارت کااملی بار اسات اده از وساایل ایمنای فاردی و گروهای اکیاپ           -7
 داشته باشد  

در صورت وجود ریکلوزر در خط می بایست ابتدا از حالت اتوماتیا  خاارو و بعاد از انجاام کاار باه حالات اتوماتیا           -5
 برگردانده شود

بعد از اخذ مجوز کار حتما مقدار جریان خط مورد تعمیر صورت گرفته پرسیده شده و در دفتر روزانه  -6
 ثبت شود چراکه کار در اول فیدربسیار حساس می باشد

کلیه افراد اکیپ می بایست ایمنای فاردی و گروهای و همنناین ایساتادن باا بر در        -8
 محل مناسب را رعایت نمایند
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در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به خاموشی از طرف سیمبان خط گرم مسئول اکیپ فورا مراتب را به مرکز  -9
 کنترل اعالم و مرکز کنترل بعد از اطمینان از سالمت  فرد با هماهنگی نسبت به برقدارکردن خط اقدام نماید

در صورت بروز هرنوع خاموشی و یا انجام هر نوع مانور بر روی فیدری که اکیپ خط گرم در آن کار می کنند  -10
 بالفاصله می بایست کار اکیپ متوقف گردد

در هنگام وصل جمپر شبکه بی برق به شبکه برقدار بایستی رعایت گردد که درسمت بی برقی هینگونه مصرف کننده  -11
ای به شبکه متصل نباشد و اتصال زمینی در سمت شبکه بی برق  وجود نداشته باشدو هنگام جدا نمودن جمپر نیز جریان 

 عبوری از شبکه ص ر باشد

سرکابل یا هر نوع ارتباط جمپر  ,تجهیزات , شبکه ,هنگام ارتباط جمپر ترانس  -12
بررسی شود که هینگونه اتصال زمین به طرف بی برق ,بدون برق به شبکه برقدار

 شبکه وصل نبوده باشد

4 

 مراحل ایمنی خط گرم



 اقدامات زیست محیطی

 نسازند رها محیط در را شبکه از بازشده و مستهل  تجهیزات موظ ند اکیپها -1

در هنگام شاخه زنی از آسیب  بی مورد به درختان جلوگیری شود و همننین بعد از شاخه زنی نسبت به جمع  -3
 آوری درختان هرس شده و پاکسازی محیط اقدام شود

 راننده با بر موظف است بطور مستمر در مراقبت از خودرو دقت نماید تا باعث آلودگی هوا نشود -2
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