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مکلفیت ها و مسئولیت های قالین شویی ها
هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور تأمین صحت محیطی و محیط زیست

همه کارمندان  قالین شویی باید معاینات صحی خویش را تکمیل و کارت صحی اخذ منوده 
و بعد از هر شش ماه آن را تجدید منایند.

 بکس کمک های اولیه باید در قالین شویی موجود و در محل مناسب نگهداری شود.

قابل  نصب،  مناسب  محل  در  و  باشد  موجود  ساحه  در  کافی  تعداد  به  حریق  ضد  آله   
دسرتسی و مراقبت دوامدار از آن صورت گیرد.

 موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک برای کارمندان و مشرتیان حتمی می باشد.

استفاده از دخانیات در محیط های بسته قالین شویی جداً ممنوع  می باشد.

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خودداری مناید.

شان  محافظت  و  مصئونیت  جهت  مخصوص  یونیفورم  به  باید  شویی  قالین  کارگران  متام 
)کاله، چپن پالستیکی، موزه و دستکش( ملبس  باشند.

قالین شویی باید در داخل رسای ها دور از پیاده رو، کنار رسک های عمومی و فرعی فعالیت 
کند.

قالین شویی ها قبل از آغاز فعالیت خویش، اجازه حفر چاه  را از اداره مربوطه اخذ منایند. 

آب زائده که از قالین شویی تولید می شود باید بعد از عبور از حوضچه های سه گانه جهت 
ته نشینی مواد اضافی و تصفیه به چاه سپتیک بزرگی که مطابق به مصارف  قالین شویی 

اعامر گردیده است راهنامیی گردد.

قالین شویی ها حق ندارند که آب زائده خویش را در کنار آب روها و جوی های کنار رسک ها 
وصل مناید. آب تولید  شده باید بعد از تصفیه  دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

صحن داخل و اطراف قالین شویی باید کاشی کاری و یا کانگریت بوده و با در نظر داشت  
محالت منظم و مناسب برای رسسبزی اعامر گردد.

باید از جرناتور های معیاری که دود زا نباشد و باعث آلودگی نگردد  در صورت نبود برق 
استفاده شود.

قالین شویی زمانی میتواند فعالیت خویش را آغاز مناید که متام پروسه اخذ جواز خود را 
مطابق موارد قانون تکمیل منوده باشد.

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 می گیرد.
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بکس کمک های اولیه باید در موتر شویی موجود و در محل مناسب نگهداری گردد.

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

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک برای کارمندان و مشرتیان  الزامی است.

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

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری مناید.

3-3
 

4-4

5-5

6-6

7-7

صفحه                          3



مکلفیت ها و مسئولیت های قالین شویی و موترشویی ها

متام کارمندان موتر شویی باید  دارای کارت صحی بوده و در هر شش ماه آنرا تجدید 
منایند.

متام کارگران موتر شوئی  باید به یونیفورم مخصوص جهت مصئونیت ومحافظت شان 
)کاله، چپن پالستیکی، موزه و دستکش( ملبس  باشند.

مکلفیت ها و مسئولیت های موتر شویی ها
هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور تأمین صحت محیطی و محیط زیست
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در  تطبیق  و  طرح  ریاست  توسط  تخنیکی  مطالعه  از  بعد  شویی  موتر  موقعیت  تعیین 
مورد رد آب زائده تولید شده و اطمینان از جلوگیری آلودگی محیط زیست و عدم تخریب 

تأسیسات شاروالی در هامن ساحه از طرف ریاست صورت میگیرد.

)در میان  از  اند  باشند عبارت  نباید داشته  آنجا فعالیت  محالتی که موتر شویی ها در 
های  آب  رسک،  کنار  های  جوی  عمومی،  های  رسک  کنار  دریا،  کنار  مسکونی،  منازل 

ایستاده، بندهای آب و مناطقی که سطح آب های زیر زمینی پایین است( می باشد.

موتر شویی قبل از آغاز فعالیت مکلف است تا اجازه رسمی از اداره مربوط در مورد حفر 
چاه عمیق جهت استفاده از آب پاک را داشته باشد.

آب  زائد که از موتر شویی تولید می شود باید بعد از عبور از حوضچه های سه گانه غیر 
قابل جذب  جهت ته نشین شدن مواد اضافی و تصفیه به چاه سپتیک  بزرگی که مطابق 

به مصارف موتر شویی اعامر گردیده است راهنامیی گردد.

جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و پایین بودن سطح آب های  زیر زمینی هیچ 
موتر شویی حق ندارد که آب زائده خویش  را در کنار  آب روها و جوی های  کنار رسک 
ها وصل مناید. آب تولید شده بعد از تصفیه و فلرت شدن دوباره مورد استفاده قرار می 

گیرد.

مواد ته نشین شده حوضچه های سه گانه باید همه روزه توسط تانکرها به محل تخلیه 
فاضل آب انتقال گردد.

در محالت  و  باشد  کانکریت  یا  و  کاری  باید کاشی  اطراف موتر شویی  و  داخل   صحن 
منظم و مناسب برای رسسبزی اعامر  گردد.

موجودیت کثافت دانی های رسپوش دار نظر به رضورت در ساحه  حتمی می باشد.

از تبدیل منودن مبالیل و گریس کاری در محوطه موتر شویی جداً خوداری شود.

از  تا  یا اصناف همجوار مالک موتر شویی مکلف است  در صورت آتش سوزی منازل و 
امکانات موجوده در موتر شویی خویش برای خاموش ساخنت حریق استفاده  مناید.

در صورت نبود برق استفاده از جرناتور های معیاری که دود زا نبوده استفاده صورت 
گیرد.

موتر شویی ها زمانی به فعالیت خویش آغاز کرده می تواند که متام پروسه اخذ جواز 
خود را مطابق مواد ذکر شده تکمیل منوده باشند.

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