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مکلفیت ها و رشایط کاری فلز کاران

فلز کاران بدون مجوز رسمی شاروالی فعالیت کرده منی توانند.  -1

هر شش ماه آن را تجدید می منایند. متام کارمندان فلز کاری باید معاینات صحی خویش را تکمیل و در    -2

متام کارمندان فلز کاری در هنگام اجرای فعالیت ها در دستگاه ملبس با یونیفورم )کاله، ماسک، لباس مخصوص کار، بوت  و عینک( باشند.  -3

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -4

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت  دوامدار صورت گیرد.  -5

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران در محوطه دستگاه فلز کاری حتمی می باشد.  -6

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل ورکشاپ به هیچ عنوانی مجاز نیست.  -7

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( در کار جداً خوداری شود.  -8

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیستی   فلز کاران باید در مسیر رسک های عمومی، پیاده رو ها، کنار دکان های مواد غذایی،  دکان های     -9 

فروش مواد محروقاتی و مواد که زود حریق می گردند، فعالیت نداشته باشند و متام فعالیت آنان  در داخل رسای صورت گیرد.  

صحن رسای که فلز کاری در آن فعالیت دارد کانکریت و پخته کاری باشد و محالت منظم و مناسب برای رسسبزی  در نظر گرفته شود.  -10

از سوختاندن صافی های استفاده شده و سایر مواد زایده و انداخنت آن در محوطه رسای و جویچه های کنار رسک جداً خوداری شود.   -11

موجودیت کثافت دانی های رسپوش دار نظر به رضورت در داخل و خارج دکان و تخلیه به موقع آن توسط مسئول دکان به زباله دانی شاروالی الزامی    -12

میباشد.  

پاک نگهداشنت داخل و بیرون دستگاه فلز کاری نیز الزامی میباشد.  -13

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان          -14

صورت می گیرد.  
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مکلفیت ها و رشایط کاری دستگاه و یا دکان نجاری

1-  نجار بدون مجوز رسمی از شاروالی کابل فعالیت کرده منی تواند.

2-  متام کارمندان نجاری  باید معاینات صحی  خویش را تکمیل و هر شش ماه آن را تجدید منایند.

متام کارمندان نجاری در هنگام اجرای فعالیت ها در دستگاه نجاری ملبس به یونیفورم )کاله، ماسک، لباس مخصوص کاری  و بوت های مستحکم(     -3

باشند.  

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -4

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از آنان صورت گیرد.  -5

استفاده از دخانیات در محیط کاری جداً ممنوع بوده و جهت حل مشکل یک جای مخصوص فضای آزاد در نظر گرفته شود.  -6

موجودیت تشناب عرصی  با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران در محوطه دستگاه نجاری و یا رسای که در آن نجاری فعالیت می مناید حتمی  -7

می باشد.   

از استخدام افراط زیر سن )اطفال( در کار جداً خوداری گردد.  -8

جهت جلوگیری از آلودگی هوا، آلودگی صوتی و سایر آلودگی های محیطی؛ فعالیت نجاری در دکانهای مسیر رسک ها، کوچه ها و پیاده رو ها ممنوع بوده و    -9

فعالیت های خود را در داخل رسای انجام دهند.  

فعالیت نجاری در داخل رسای ها صورت گیرد.  -10

صحن رسای که نجاری در آن فعالیت می کند کانکریت و پخته کاری بوده و محلی  منظم و مناسب برای ساحه سبز نیز در نظر گرفته  شود.  -11

موجودیت کثافت دانی های رسپوش دار نظر به رضورت در داخل  و خارج دکان  و تخلیه  به موقع آن  توسط مسئول دکان به زباله دانی شاروالی الزامی است.  -12

پاک نگهداشنت داخل و بیرون دستگاه نجاری باید رعایت شود.  -13

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه  برخورد جدی با آنان صورت    -14

می گیرد.  
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مکلفیت ها و رشایط کاری میخانیک )مسرتی موتر (

میخانیک بدون مجوز از شاروالی کابل فعالیت کرده منی توانند.  -1

متام کارمندان ورکشاپ باید دارای کارت صحی بوده و در هر شش ماه آن را تجدید مناید.  -2

متام کارمندان ورکشاپ باید دارای یونیفورم منظم )بوت، کاله، دستکش و لباس کار پاک( باشند.   -3

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -4

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از آنان صورت گیرد.  -5

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل ورکشاپ به هیچ عنوانی مجاز نیست.  -6

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( برای کار جداً خوداری شود.  -7

مسئولین ورکشاپ ها مکلف به رعایت تخنیک بی خطر مطابق به رشته کاری شان می باشند.  -8

فعالیت میخانیک ها در دکانهای کنار رسک و کوچه مجاز نیست و در داخل رسای باید صورت گیرد.  -9

مالکین رسای ها مکلف به پخته کاری سطح رسای، اعامر تشناب عرصی و آب صحی دوامدار برای مراجعین و تخنیکران می باشد .  -10

هر میخانیک باید در هنگام کار برای حفاظت خویش دکان و یا سایه بان داشته تا از اثر آفتاب و برف و باران در امان باشد.  -11

میخانیک مکلف به تهیه، نگهداری و جمع آوری ظروف مخصوص برای روغنیات استفاده شده است و باید یک سطل کالن زباله در داخل دکان برای جمع    -12

آوری زباله ها و تخلیه به موقع آن به زباله دانی های موجود باشد.  

از سوختاندن روغنیات، تایرهای کهنه و ... در داخل ورکشاپ و صحن رسای جداً خوداری گردد.  -13

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت    -14

می گیرد.  
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هدف: تطبیق رشایط 

کاری سامل به منظور 
تأمین صحت محیطی و 

محیط زیست

مکلفیت ها و مسئولیت های  موتر سایکل7



مکلفیت ها و رشایط کاری موتر سایکل و جرناتور سازی ها

ورکشاپ بدون مجوز رسمی از شاروالی کابل فعالیت کرده منی تواند.  -1

متام کارمندان ورکشاپ باید معاینات صحی خویش را تکمیل و در هر شش ماه آن را تجدید منایند.  -2

متام کارمندان ورکشاپ باید در هنگام کار با دستگاه ملبس به یونیفورم )کاله، ماسک، لباس مخصوص کار و بوت های مستحکم( باشند.  -3

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -4

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از آنان صورت گیرد.  -5

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران در محوطه دستگاه ورکشاپ و یا رسای حتمی می باشد.  -6

استفاده از سیگرت  و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل ورکشاپ به هیچ عنوان مجاز نیست.  -7

از استخدام افراط زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.  -8

فعالیت ورکشاپ در داخل رسای ها ساحات تجارتی صورت گیرد و جهت جلوگیری از آلودگی خاک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و سایر آلودگی های محیطی    -9

فعالیت ورکشاپ ها  در دکان های  مسیر رسک ها، کوچه ها و پیاده روها ممنوع می باشد.  

صحن رسای که ورکشاپ ها در آن فعالیت دارد کانکریت و پخته کاری باشد و محالت منظم و مناسب برای رسسبزی در نظر گرفته شود.  -10

از سوختاندن  موبالین  سوخته،  رابر،  صافی های استفاده شده و سایر مواد  زاید و  انداخنت آن در محوطه رسای و جویچه های کنار رسک  جداً خوداری   شود.  -11

موجودیت کثافت دانی های رسپوش دار نظر به رضورت در داخل و خارج دکان و تخلیه به موقع آن توسط مسئولین دکان به زباله دانی شاروالی الزامی    -12

است.  

پاک نگهداشنت داخل و بیرون دستگاه یا ورکشاپ الزامی است.  -13

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت    -14

می گیرد.  
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رسدخانه های مواد غذای
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مکلفیت ها و رشایط کاری در رسدخانه های مواد غذایی

متام کارمندان رسد خانه معاینات صحی خویش را تکمیل و کارت صحی اخذ منوده و هر شش ماه آن را تجدید منایند.  -1

کارگران ملبس به لباس کار)چپن آبی، کاله سفید،دستکش و موزه پالستیکی( باشند.  -2

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.   -3

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از  آنان صورت گیرد..  -4

موجودیت تشناب و دستشویی در رسدخانه الزامی می باشد.  -5

از کشیدن سگرت در داخل رسدخانه خوداری شود.  -6

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( در کار جداً خوداری شود.  -7

رسدخانه ها باید مانع ورود جوندگان، خزندگان و پرندگان  شوند و همینطور عیار گردند.  -8

رسدخانه باید دارای هواکش مناسب باشد و درجه حرارت حداکرث 20 درجه سانتی گراد بدون رطوبت و خشک باشد.  -9

سقف، دیوار و سطح رسد خانه صاف، بدون درز، شکستگی، ریختگی و به رنگ روشن باشد.  -10

کف رسد خانه، دیوارها تا سقف کاشی کاری و قابل شستشو باشد.  -11

مواد غذایی در رسد خانه ها از شعاع آفتاب، باران، نم و رطوبت محفوظ گردد.  -12

کارکنان برای ورود به داخل رسدخانه از کفش مخصوص رسد خانه استفاده منایند.  -13

کلیه یخچال ها و فریزر به طور مرتب شستشو و برفک آن پاک کاری گردد.  -14

رسدخانه ها مجهز به ترمامرت قابل کنرتل و درجه برودت استاندارد باشد.  -15

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت    -16

می گیرد.  
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هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور تأمین صحت محیطی 

و محیط زیست

 مال گدام های مواد غذایی
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مکلفیت ها و رشایط کاری در مال گدام های مواد غذایی

متام کارمندان معاینات صحی خویش را تکمیل و کارت صحی اخذ منوده و بعد از شش ماه آن را تجدید منایند و در محل مناسب نصب و قابل دید باشد.  -1

متام کارمندان باید حفظ الصحه شخصی و محیطی را مراعات منایند و ملبس به یونیفورم )چپن، کاله، دستکش، موزه( باشند.  -2

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -3

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از  آنان صورت گیرد.  -4

موجودیت تشناب و دستشویی الزامی می باشد.  -5

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری شود.  -6

کلکین، دروازه و هواکش های مال گدام طوری عیار گردد تا مانع ورود جونده گان، خزنده گان و پرندگان گردد.  -7

انبارها بدون رطوبت و خشک باشد تا مراقبت آنها به آسانی صورت گیرد.  -8

مواد غذایی با فاصله 20 سانتیمرتی از کف و 50 سانتیمرتی از دیوارهای جانبی انبار نگهداری شود.  -9

مواد غذایی از مواد کیمیاوی و زهری دور نگهداری شود.  -10

مواد غذایی در گدام ها از شعاع آفتاب، آب، باران، نم و رطوبت محفوظ گردد.  -11

از تجمع کثافات و فاضالب در داخل و خارج گدام جلوگیری گردد.  -12

نگهداری موارد تاریخ گذشته و بی کیفیت در مالگدام ها جرم بوده و در صورت دریافت چنین مواردی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.  -13

سقف، دیوار و سطح رسدخانه صاف، بدون درز و شکستگی و ریختگی و به رنگ روشن باشد.  -14

کف رسدخانه و دیوارها تا سقف کاشی کاری و قابل شستشو باشد.  -15

در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت   مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند،    -16

می گیرد  

مکلفیت ها و مسئولیت های مال گدام ها12



فابریکه های تولید آب معدنی 

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور تأمین صحت محیطی و محیط 
زیست

مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکه های آب معدنی13



مکلفیت ها و رشایط کاری فابریکه های تولید آب معدنی 

همه کارمندان فابریکه های آب معدنی باید معاینات  صحی خویش را تکمیل، کارت صحی اخذ و در هر شش ماه آن را تجدید و در محل مناسب و قابل    -1

دید نصب گردد.  

متام کارکنان مکلف اند که حفظ الصحه شخصی و محیطی را مد نظر گرفته ملبس با لباس کار )موزه مخصوص، چپن سفید، پیش گیرگ و کاله( باشند.  -2

داشنت بکس کمک های  اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -3

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار صورت گیرد.  -4

فابریکه های تولید آب معدنی باید دارای تشناب، دستشویی، صابون و دست پاک باشد.  -5

کشیدن سگرت در فضای بسته ممنوع می باشد.  -6

از استخدام  افراد زیر سن جلوگیری به عمل آید.  -7

صحن حویلی فابریکه های کانکریت و محیط سبز برای فابریکه های مدنظر گرفته شود.  -8

دروازه ها و کلکین های فابریکه های آب معدنی بایدبرضد ورود )جوندگان، خزندگان و حرشات( عیار گردد.  -9

مالکین فابریکه های تولید آب معدنی موظف هستند جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس کارگران خود تهیه منایند.  -10

فابریکه های تولید آب معدنی باید از آب صحی شفاف و دوامدار)نل آب،چاه عمیق( با استناد به اسناد وزارت صحت عامه استفاده منایند.  -11

سمپل آب چاه که برای تولید آب معدنی مورد استفاده قرار می گیرد باید در هر سال دو  مرتبه توسط هیئت موظف اخذ و بعد از تایید صحی بودن    -12

آن مورد استفاده قرار گیرد. اسناد تاییدی وزارت صحت عامه مبنی بر تایید سمپل مورد استفاده شده در فابریکه باید هر شش ماه یک بار تجدید    

گردد.  

کف فابریکه باید کانکریت، دیوارها باید کاشی کاری و قابل شستشو باشد.  -13

سقف فابریکه باید صاف )مسطح( بدون درز، شکستگی و پاک باشد.  -14

بوتل های پالستیکی آب باید استندرد و مورد تایید وزارت صحت عامه باشد.  -15

14 مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکه های آب معدنیمکلفیت ها و مسئولیت های فابریکه های آب معدنی



فابریکه های تولید آب معدنی باید دارای سیستم تهویه و نور کافی باشد.  -17

ذخیره و انتقال آب معدنی به صورت صحی محفوظ انجام شود.  -18

آب اضافی فابریکه هایباید طوری  تنظیم گردد که سبب مزاحمت به مردم و تخریب رسک و پیاده رو های کنار جاده نگردد.  -19

فابریکه ها نباید در ساحات رهایشی فعالیت مناید.  -20

متام کارگران فابریکه باید واکسین های رضوری را انجام داده و کارت تطبیق آنرا داشته باشند.  -21

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت    -22

می گیرد.  

مکلفیت ها و مسئولیت های فابریک های آب معدنی15



فابریکه های تولید آب معدنی 

16 مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکه های آب معدنیمکلفیت ها و مسئولیت های فابریک های آب معدنی



فابریکه های صنعتی

مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکات صنعتی 17

هدف: تطبیق 

رشایط کاری سامل 
به منظور تأمین 

 صحت محیطی

 و 

محیط زیست



مکلفیت ها و رشایط کاری برای فابریکه های صنعتی 

فابریکه بدون مجوز رسمی از شاروالی کابل و ادارات ذیربط به نوع تولید فعالیت کرده منیتواند.  -1

کارکنان فابریکه باید دارای کارت صحی  بوده و هر شش ماه آن را تجدید منوده و در محل مناسب نصب و قابل دید باشد.  -2

کارگران دارای اتاق  تبدیلی لباس و ملبس با لباس کار پاک و مشخص)بوت کار، عینک و کاله حفاظتی،دستکش و ماسک( جهت مصئونیت کاری باشند.  -3

کارگران مریض و مشکوک به امراض ساری باید الی صحت یاب شدن  از وظیفه رخصت و از طرف فابریکه تداوی گردند.  -4

داشنت کلینیک در صورتی که تعداد کارمندان و کارگران بیشرت از 30 نفر باشد در فابریکه الزامی است، در صورتی که افراد کمرتی در فابریکه کار    -5

میکردند نیاز به بکس کمک های اولیه  است.  

6-                متام کارگران فابریکه باید واکسین های رضوری را انجام داده و کارت تطبیق آن را داشته باشد.

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -7

آله ضد حریق به تعداد کافی باید در فابریکه موجود باشد و در حاالت خاص از آن مراقبت دوامدار صورت گیرد.  -8

فابریکه دارای تشناب و حامم با سیستم دفع فاضالب، چاه سپتیک مصئون باشند.  -9

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته به هیچ عنوانی مجاز نیست.  -10

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( در کار جداً خوداری صورت گیرد.   -11

دیوارها و سطح فابریکه پخته و قابل شستشو باشد.  -12

موجودیت هواکش ها در محیط کار نظر به وسعت ساحه در نظر گرفته شود.  -13

مسئولین فابریکه مسئولیت دارند تا رشایط خوب کاری برای کارگران در زمستان و تابستان را آماده منایند.  -14

فابریکه باید از برق و گاز مایع برای سوخت مورد نیاز خود استفاده مناید.  -15

18 مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکات صنعتی مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکات صنعتی 



فابریکه ها نباید در ساحات رهایشی فعالیت مناید.  -16

موجودیت اسناد و شواهد که تخلیه فاضالب تولید شده توسط فابریکه را نشان دهد، حتمی است.  -17

فابریکه دارای آشپزخانه و طعام خانه پاک، صحی و دارای منبع دایمی آب  صحی مصئون باشد.  -18

در صحن فابریکه باید ساحه سبز مطابق  نقشه ویزه  شده موجود باشد.  -19

کثافت دانی رسپوشدار در محالت مناسب مد نظر گرفته شود و بعد از تخلیه و شستشو دوباره با خریطه های مخصوص آن مجهز شود.  -20

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان     -21

صورت می گیرد.  

مکلفیت ها و مسئولیت های فابریکات صنعتی 19
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 فابریکه های تولید یخ

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور تأمین  
صحت محیطی و محیط زیست

مکلفیت ها و مسئولیت های تولید یخ 21



مکلفیت ها و رشایط کاری فابریکه های تولید یخ

فابریکه بدون مجوز رسمی از شاروالی کابل فعالیت کرده منی تواند.  -1

همه کارکنان فابریکه های تولید یخ باید معاینات صحی خویش را تکمیل و کارت صحی اخذ منوده و هر شش ماه آن را تجدید و در محل مناسب و قابل    -2

دید نصب منایند.  

متام کارکنان مکلف اند که حفظ الصحه شخصی و محیطی را مد نظر گرفته  ملبس به لباس کار )موزه مخصوص، چپن سفید، پیش گیرگ و کاله( باشند.  -3

داشنت بکس کمک های اولیه و نگهداشنت آن در محل مناسب حتمی است.  -4

آله ضد حریق  به تعداد کافی در فابریکه باید نصب و قابل دسرتس در حاالت خاص بوده و مواظبت دوامدار از آن صورت گیرد.  -5

صحن فابریکه های کانکریت و محیط سبز برای فابریکه های مطابق نقشه ویزه شده مد نظر گرفته شود.  -6

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل فابریکه به هیچ عنوان مجاز نیست.  -7

از استخدام افراد زیر سن جلوگیری به عمل آید.  -8

فابریکه های تولید یخ باید دارای تشناب و دستشویی، صابون و دست پاک باشد.  -9

دروازه و کلکین ها  فابریکه های تولید یخ باید بر ضد ورود )جوندگان، خزندگان و حرشات( عیار گردد.  -10

مالکین فابریکه موظف هستند جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس کارگران خود تهیه منایند.  -11

فابریکه های تولید یخ باید از آب صحی شفاف و دوامدار)نل آب، چاه عمیق( با استناد اسناد وزارت صحت عامه استفاده منایند.  -12

آب فابریکه باید  مورد تایید  وزارت صحت عامه باشد و حداقل سالی دو بار تست گردیده که موجودیت اسناد  نشان دهنده صحی بودن آب     -13

است.  

قالب های تولید یخ باید از نوع آملونیم باشد.  -14

کف  فابریکه باید کانکریت، دیوارها باید کاشی کاری قابل شستشو و سقف فابریکه باید صاف )مسطح( بدون درز، شکستگی و پاک باشد.  -15

فابریکه های تولید یخ باید دارای سیستم تهویه و نور کافی باشد.  -16

مکلفیت ها و مسئولیت های تولید یخ 22



ذخیره و انتقال یخ به صورت صحی و محفوظ انجام شود.  -17

آب اضافی فابریکه ها باید به رسک ها و محالت مسکونی که باعث تخریب تأسیسات شاروالی گردد جریان داشته باشد.  -18

در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت   مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند ،    -19

می گیرد.  

مکلفیت ها و مسئولیت های  تولید یخ23



مکلفیت ها و رشایط کاری رسای داران

رسای بدون مجوز رسمی از شاروالی کابل فعالیت کرده منی تواند.  -1

متام کارمندان رسای باید معاینات صحی خویش را تکمیل و در هر شش ماه آن را تجدید منوده و در محل مناسب و قابل دید نصب منایند.  -2

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل دکان در یک محل مناسب حتمی می باشد.  -3

آله ضد حریق  به تعداد کافی در رسای موجود قابل دسرتس در حالت خاص بوده و مراقبت دوامدار از آن صورت گیرد.  -4

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار در محوطه رسای حتمی می باشد.  -5

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( در کار جداً خوداری شود.  -6

استفاده از دخانیات و قلیون محیط های رسبسته جداً ممنوع بوده و جهت حل مشکل یک جای مخصوص و فضای آزاد در نظر گرفته شود.  -7

صحن رسای کانکریت و پخته کاری باشد و محالت منظم و مناسب برای رسسبزی در نظر گرفته شود.  -8

از سوختاندن صافی های استفاده شده، مواد زاید و انداخنت آن در محوطه  رسای و جویچه های کنار رسک جداً خوداری گردد.  -9

نگهداری مواد خوراکه تاریخ گذشته و بی کیفیت در داخل رسای ها جرم بوده و در صورت دریافت چنین موادی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.  -10

از نگهداشنت مواشی در داخل رسای جداً خوداری گردد.  -11

کثافت دانی های رسپوش دار نظر به رضورت در رسای موجود بوده و تخلیه آن به زباله دانی های شاروالی و پاک نگهداشنت محوطه رسای از مسئولیت    -12

های رسای دار است.  

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از آنان صورت گیرد.  -13

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت    -14

می گیرد.  

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور تأمین صحت محیطی و محیط زیست

 رسای داران

مکلفیت ها و مسئولیت های رسای داران 24


