دستورالعمل اوليه طراحی سيستم هاي ایمنی
مساجد و حسينيه ها

تهيه و تنظيم  :اداره پيشگيري و نظارت
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« دستورالعمل اوليه طراحی سيستم هاي ایمنی »
به استناد تبصره ذیل بند 41ماده  55قانون شهرداریها و دراجرای طرح ایمن سازی کالنشهرکرج و با توجه به فرارسيدن ماه
مبارك رمضان بدینوسيله دستورالعمل اوليه طراحی سيستم های ایمنی به منظور ارتقاء ایمنی اماکن عمومی و پيشگيری از
وقوع حوادث مختلف از جمل حادثه آتش سوزی در محل مساجد و حسينيه ها بدینوسيله موارد ذیل از سوی « اداره پيشگيری
و علل بررسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج » بشرح ذیل جهت اجرا اعالم ميگردد:

الف  :ضوابط راههاي خروج :
با توجه به اهميت معابر خروج مناسب و بدون مانع در تخليه به موقع متصرفين در زمان حریق و حوادث احتمالی موارد زیر
می بایست در کليه مساجد وحسينيه ها اجرا گردد :
 - 1مساجد و حسينيه هاي با جمعيت زیر  055نفر حداقل داراي دو دسترس خروج و درب خروج مناسب باشند  .حداقل
عرض دسترسی هاي خروجی  1/0متر باشد .
 - 2در صورت اینكه افراد حاضر در مساجد و حسينيه ها بين  055تا  1555نفر باشند حداقل راه هاي خروج باید سه عدد در
نظر گرفته شود و حداقل دسترسی هاي خروجی  2متر باشد .
 - 3در مساجد و حسينيه هاي بيش از  1555نفر بایستی حداقل چهار راه خروج در نظر گرفته شود و به ازاي افزایش
ظرفيت براي هر  255نفر یك درب خروجی اضافه گردد .
 - 4حداكثر فاصله دسترسی از هر نقطه تا نزدیكترین درب خروج نباید از  40متر تجاوز نماید .
 - 0از آذین بندي و یا مسدود نمودن دربهاي خروجی مساجد و حسينيه ها جداً خودداري به عمل آید .
 - 6الصاق برچسب و یا تابلو خروج و راهنماي خروج در نقاط مختلف مساجد و حسينيه ها الزامی می باشد تا در مواقع
اضطراري و بروز حریق و حوادث متصرفين را به معبر عمومی مناسب راهنمائی نمایند .
 - 7كليه درهاي خروج ميبایست از نوع لوالیی و بازشوي آنها موافق خروج باز شود و بگونه اي طراحی و اجرا شوند كه در
تمام اوقات استفاده از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هيچ عامل بازدارنده اي مانند قفل  ،كشو و
غيره مانع خروج بموقع افراد نشود .

ب  :سيستم برق :
سيستم برق محل در صورت وجود نقص فنی ازجمله عوامل مهم در بروز وتشدیدآتش سوزیها ميباشد,لذا جهت دستيابی به
شبکه برق اصولی وایمن ضروریست نسبت به بازنگری در سيستم برق محل اقدام و ضوابط ایمنی ذیل در اجزاء آن اعم از سيم
کشيها وکابل کشيها ،فيوزها،کليدها وپریزها،جعبه های تقسيم و .....دقيقا رعایت گردد.
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اخذ انشعابات فرعی وغير اصولی وایجادهرگونه بی نظمی در شبكه برق ضریب ایمنی راكاهش داده وميبایست ازاین
امر پرهيز گردد.

 - 2كليه كليد و پریزهاي معيوب در تمامی قسمت ها جمع آوري وبجاي آن ازنوع استانداردآن استفاده گردد.
 - 3خاطر نشان ميسازد استفاده از پوشش هاي نامناسب جهت اتصاالت وحفاظت مفصل بندیها مغایر با اصول وضوابط
ایمنی است وميبایست بجاي آن از ترمينالهاي چينی یا بستهاي مخصوص استفاده گردد.
 - 4ضروریست كليه روشنائيهایی التهابی در تمامی قسمتها جمع آوري وبجاي آن ازروشنایی هاي فلورسنت مجهز به
قاب (حفاظ) ایمنی استفاده گردد.
 - 0متذكر ميگردد هریك از دستگاهها وادوات برقی ميبایست داراي پریز برق مستقل به خود باشند.
 - 6ضروریست پيرامون تابلوهاي برق به شعاع حداقل  2mعاري ازهرگونه كاالو مواد قابل اشتعال باشند.
 - 7الزاميست درون تابلوهاي برق بصورت مستمر پاكسازي گردند.
 - 8ضروریست سطح زمين مقابل تابلو برق توسط كفپوش الستيكی به ضخامت حداقل 6mmوبه ابعاد مناسب بصورت
ثابت مفروش گردد.
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 - 9كليه سيم كشيهاي روكار غير استانداردكه درمجاورت كاالو مواد قابل اشتعال قراردارند جمع آوري وبجاي آنها
ازكابلهاي مقاوم واستاندارد استفاده گردد.
 - 15پيشنهاد ميگردد قسمتهاي مختلف مجموعه به جعبه كليدهاي مينياتوري جهت استفاده از هریك از وسایل،كليدو
پریزها وروشنائيها مجهز گردد.
 - 11فيوزهاي تابلوهاي برق ميبایست متناسب باآمپر مصرفی وازنوع اتوماتيك( ترجيحا مينياتوري ) انتخاب واستفاده
گردد.
 - 12روشنایی هاي راههاي خروج ميبایست به گونه اي باشد كه بطور مداوم و پيوسته برقرار باشد و كليه افراد بتوانند راه
را به درستی تشخيص داده و مسير خروج را به راحتی طی كنند .
 - 13در زمان قطع روشنایی ها جهت برگزاري مراسم  ،ضروریست روشنائيهاي معابر و دسترسی هاي منتهی به خروج
روشن نگهداشته شوند تا كليه افراد بتوانند راه را به درستی تشخيص داده و مسير خروج را به راحتی طی كنند .
 - 14الزاميست برق كليه قسمتها درپایان ساعات كاري از تابلو اصلی قطع گردد.

پ  :سيستم اعالم حریق :
به لحاظ اطالع به موقع ازوقوع هرگونه حریق احتمالی وتسریع در عمليات اطفایی وامدادی؛ طراحی واجرای اصولی سيستم
کشف واعالم حریق ازنوع دستی واتوماتيک متناسب بانوع کاربری درآگاهی بموقع از خطر موثربوده وپيش از رسيدن محيط به
لحظه بحرانی فرصت الزم برای عمليات اطفایی رافراهم می آورد لذا ضروریست کليه قسمتها واماکن اعم از فضاهای اصلی یا
فرعی به این سيستم تجهيز گردد.
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این سيستم ميبایست بنحوي طراحی واجراء گرددكه به همراه تجهيزات سمعی وبصري الزم پوشش صددرصد محيط
رافراهم نماید.

 - 2هر ناحيه از حریق ميبایست منطقه بندي وبه یك  Zoneمتصل گردد.
 - 3حداكثر فاصله دسترسی افراد در هرمحدوده با شستی اعالم حریق  30mميباشد.
 - 4با توجه به وضعيت موجود وبمنظور اطالع افراد حاضردرمحل ضروریست با فاصله حداكثر  20mتجهيزات سمعی
وبصري بنحویكه پوشش كامل محيط را فراهم نماید طراحی واجراء گردد.
 - 0ارتفاع شستی هاي اعالم حریق از كف تمام شده حداقل  110cmوحداكثر  140cmميباشد.ضمناً كليه شستی ها
ميبایست همشكل وهم رنگ باشند.
 - 6پنل مركزي ميبایست درمكانی كه حضور افراد بصورت دائم وشبانه روزي امكان پذیر ميباشد طراحی واجراء
گردد(ترجيحاً اتاقك نگهبانی) .
 - 7كليه كاشفها ميبایست تابع یكی از استانداردهاي معتبر جهانی یا استاندارد ملی ایران شماره ISIRI-3706باشند .
 - 8این سيستم ميبایست با بازدیدوسرویسهاي دوره اي منظم توسط متخصصين وكارشناسان اهل فن مورد تست
وبررسی قرارگرفته تا از كارایی مطلوب برخوردار باشند.
تذكر  :الزاميست كليه نقشه هاي مربوط به این سيستم درزمان طراحی و قبل از اجرا بمنظور بررسی وتایيد به این سازمان
ارسال گردد .

ت  :سيستم آب آتش نشانی :
درخصوص شبکه آب آتش نشانی و نقش واهميت این سيستم در ساختار ایمنی ایجاب مينماید ضمن اصالح وضعيت موجود
کليه قستها با رعایت نکات و موارد ذیل به این سيستم تجهيز گردند .
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طراحی این سيستم ميبایست بنحوي باشد كه با استفاده از هریك از جعبه هاي  Fدر هرقسمت از تصرف بوستر
پمپهاي مختص به سيستم آب آتش نشانی بصورت اتوماتيك بكار افتاده وآب مورد نياز درسرنازلها راتامين نماید.
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 - 2بوستر پمپ هاي آتش نشانی عالوه بر اتصال به شبكه برق شهري ميبایست به ژنراتور برق اضطراري نيزمتصل گردند،
تا در صورت قطع شبكه برق شهري ژنراتور در كمترین زمان ممكن ( حداكثر تا  15ثانيه ) بصورت اتوماتيك وارد مدار
شده وآب مورد نياز در سرنازلها را فراهم نماید.
 - 3فشار مناسب ومورد نياز در خروجی سرنازلها با توجه به در نظر گرفتن این نكته كه امكان استفاده بصورت همزمان از
یك یا چند سرنازل وجود دارد؛ حداقل  4atميباشد.
 - 4لوله اصلی آب آتش نشانی ( تر ) ميبایست از منبع ذخيره آب مختص به این سيستم تا آخرین جعبه  F.Bامتداد
داشته باشد.
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قطر لوله اصلی این سيستم ( تر ) ميبایست حداقل  2.5اینچ درنظرگرفته شده ودرون جعبه هاي  F.Bبه تبدیل ،
شيرفلكه وكوپلينگ مخصوص مجهزگردد.

 - 6حجم منبع ذخيره آب آتش نشانی ميبایست حداقل به ميزان پنج هزار ليتر در نظر گرفته شود همچنين پمپهاي
آتش نشانی به نحوي طراحی گردد كه فشار  4atبراي استفاده همزمان یك یا چند سرنازل را تامين نماید .
 - 7حداكثر فاصله دسترسی افراد به جعبه  20m F.Bميباشد ( بنحویكه پوشش صددرصدمحيط رافراهم نماید).
 - 8كليه جعبه هاي  F.Bميبایست به شيرفلكه  ،لوله نواري (ابریشمی) بطول  ، 20mكوپلينگ وسرلوله سه حالته
مخصوص مجهزگردد.
 - 9ارتفاع جعبه هاي  F.Bاز كف تمام شده  120cmدر نظر گرفته شود.
 - 15ضروریست تصرف به سيستم لوله كشی خشك آتش نشانی تجهيز گردد.
 - 11قطر این لوله نمی بایست كمتر از  2.5اینچ درنظر گرفته شود ودر كليه قسمتها به درون جعبه هاي  F.Bامتداد یافته
وبه كوپلينگ وشير فلكه مخصوص مجهز باشد.
 - 12لوله خشك در محل استقرار خودروهاي آتش نشانی ميبایست به شيرفلكه یكطرفه ،كوپلينگ ودرپوش  2.5اینچ
مجهزگردد.
 - 13لوله وكليه اتصاالت این سيستم ( خشك ) ميبایست بارنگ زرد رنگ آميزي تا بوضوح قابل رویت وتشخيص باشد.
 - 14استفاد ه تركيبی از سيستم هاي لوله كشی تر و خشك با استفاده ازشيرفلكه یكطرفه دربين مسير منبع و لوله اصلی
امكان پذیر ميباشد.
تذكر  :الزاميست كليه نقشه هاي مربوط به این سيستم در زمان طراحی وقبل ازاجرا بمنظور بررسی وتایيد به این سازمان
ارسال گردد.

ث  :خاموش كننده هاي آتش نشانی :
 - 1بمنظور مقابله با حریقهاي بوقوع پيوسته درلحظات اوليه تهيه خاموش كننده آتش نشانی ونصب آنها درمكانهاي
مناسب ضروري ميباشد.
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یك دستگاه خاموش كننده  6kgگاز كربنيك ( )co2در مجاورت هر یك از تابلو هاي برق .

 - -2 1یك دستگاه خاموش كننده  4kgگاز كربنيك ( )co2و یك دستگاه خاموش كننده  6kgپودر وگاز در مجاورت هر
یك از جعبه هاي آتش نشانی (. )F.B
 - 2حداكثر فاصله خاموش كننده ها در هر یك از فضاهاي مذكور  20mميباشد .
 - 3خاموش كننده هاي آتش نشانی ميبایست در محلی نصب گردند كه از تابش مستقيم نور خورشيد و عوارض جوي در
امان باشند .
 - 4نصب عالئم راهنماي دسترسی به خاموش كننده ها ولوازم وادوات اطفاء حریق درتمامی نقاط بنحویكه درتمامی
ساعات شبانه روز ویا درزمان انباشته شدن محل ازدود ناشی ازبروز حریق ،بسادگی قابل رویت باشد.
 - 0خاموش كننده هاي آتش نشانی ميبایست درارتفاع  110cmاز كف برروي دیوار بگونه اي كه بسادگی قابل رویت
ودسترس باشند  ،نصب گردند.
 - 6خاموش كننده هاي آتش نشانی ميبایست با انجام سرویسهاي منظم دوره اي داراي كارایی مطلوب ومطمئن باشند.
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ج  :سایر نكات ایمنی
 - 7كليه مساجد و حسينيه ها ميبایست به ژنراتور برق اضطراري مجهز گردد و در صورت قطع برق در كمترین زمان
ممكن(حداكثر  15ثانيه) بصورت اتوماتيك وارد مدارشده وبرق مورد نياز مجموعه رافراهم نماید.
 - 8ضروریست سيستم هاي گرمایش وسرمایش بصورت مرتب ومنظم توسط افرادمتخصص موردتست وبررسی قرار
گيرند.
 - 9هر یك از وسایل گازسوز می بایست به یكعدد شير مجزا به خود مجهز باشند .
 - 15انتقال لوله هاي دودكش وكالهك ایمنی مربوطه ازداخل روشنائيها  ،پنجره ها و ...اكيداً ممنوع ميباشد.
 - 11حداكثر طول شيلنگ گاز مورد استفاده براي كليه وسایل گاز سوز  150cmميباشد.
 - 12هریك از وسایل گازسوز ميبایست داراي دودكش مستقل بخود بوده ،ولوله انتقال دود (دودكش) ميبایست حداقل
 60cmباالتر ازدیوار جان پناه در بام طراحی واجراء گردد.ودودكشها به كالهك ایمنی ازنوع  Hمجهز گردند.
 - 13بمنظور پيشگيري بروز هر گونه حادثه احتمالی كليه شيشه هاي موجود در ارتفاع جمع آوري و بجاي آنها از نوع طلق
استفاده گردد .
 - 14كليه مواد قابل اشتعال مانند پارچه كه بمنظور تزئين مساجد استفاده شده اند و درمجاورت لوازم گرمازا و
سيم كشيهاي برق قرار دارند می بایست جمع آوري گردند .
 - 10آموزشهاي آتش نشانی مهمترین اصل تكميل كننده اقدامات حفاظت ازحریق می باشد كه كاربرد اصولی از وسایل
اطفاء حریق وطرق صحيح مبارزه با آتش سوزي را ميسر مينماید،لذا ضروریست كليه افراد جهت آشنایی ونحوه مقابله
با حریق وحوادث زیر نظركارشناسان سازمان تحت این آموزشها قرار گيرند.
 - 16این دستورالعمل جهت اجرا در مساجد و حسينيه ها سطح شهر تهيه وتنظيم گردیده  ،وهرگونه تغييرات منوط به
اخذمجوز كتبی ازسوي مسئولين ذیربط ميباشد.
 - 17درخاتمه متذكر ميگردد  ،دستيابی به ساختارایمنی مطلوب ونسبی دراین مكان باحسن اجراء وانجام تدابير سه گانه
(پيشگيري،آموزش،اطفاء) بصورت هماهنگ وبموازات یكدیگر ميسرميباشد.
 - 18در صورت وجود هرگونه ابهام در هر یك از بند هاي دستور العمل مراتب كتبا از سازمان استعالم تا راهنمایی هاي الزم
بصورت مكتوب اعالم گردد .
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