
 
 
 
 

 دولت در امور رسیدگی به حوادث دفتر وزیر
 کمیته تخنیکی دایمی جلو گیری از آتش سوزی ها 

   و مختلط ل جلو گیری از آتش سوزی در مراکز تجارتیدستورالعمل رعایت معیار های حد اق

 

  

و سایر در روشنی قانون آماده گی مبارزه با حوادث   ۱۳۹۰میزان  ۵نافذه  تنظیم امور اطفاییه  ۱۰۶۱شماره  این دستور العمل بر بنیاد مقرره

به منظور تامین ، نظارت و بررسی از رعایت معیار  مقام عالی ریاست جمهوری ۱۳/۹/۱۳۹۷مورخ  ۱۸۷۶وحکم شماره  اسناد تقنینی نافذ

 تدوین گردیده است.  در مراکز تجارتی ها و تدابیر حد اقل برای جلو گیری و مقابله با آتش سوزی

اخیر بدست آمده به همکاری  سوزی های آتش که در اثر یبا استفاده از تجارب مندرج در حکم فوق مقام عالی کمیته تخنیکی دایمی

را که در شهر کابل فعالیت  مراکز تجارتی در  ،جلو گیری از آتش سوزی هابه منظور نهاد های ذیربط حکومتی و سکتور خصوصی 

 و گزارش آنرا به جلسه عمومی کمیته ارایه می نمایند.مورد بررسی قرار داده  به اساس چک لیست دارند

رعایت نمایند. در یی می نماید تا موارد ذیل را جداً را رهنما مراکز تجارتی و جرین و  متصرفین  تمامی مالکین، مستانمود حاضر ره

مسدود مقرره تنظیم امور اطفاییه  ۲۵ماده  ۱و بند   ۲۴مطابق ماده آنها  و مراکز تجارتی را تهیه نموده  لیست متخلفین ،صورت عدم رعایت

 میگردد.

 و معیاری سازی زینه ها از منزل اول الی اخیر. ضطراریاو تخلیه  خروج  متعدد پیش بینی و ایجاد راه های  -

 .نصب تابلو های رهنمایی برای خروج و تخلیه اضطراریتهیه نقشه احتمالی و  -

 . و یا حد اقل داشتن سهولت های اطفای حریق متناسب به ساحه مورد استفاده نصب سیستم های اطفای حریق -

کمپل نسوز، پمپ آب پاش و آشنایی با طرق ، سطل آب، سطل ریگ، ب احتیاطیداشتن ذخیره آاطفاییوی ) standتعبیه  -

 مقرره تنظیم امور اطفاییه.  ۱۳مطابق ماده  ( در ساختمان استفاده از وسایل نامبرده

 آموزش کارمندان دایمی، نوکریوال ها/ چوکی دار ، با شیوه های استفاده از وسایل دست داشته اطفای حریق در وقت ضرورت.  -

توظیف نوکریوال ها / چوکی دار های شبانه متناسب به مساحت ساختمان مورد استفاده بخاطر کنترول ساختمان و حصول  -

 .اختماننان از تدابیر احتیاطی حین مسدود شدن سیاطم

 .دور نگهداشتن مواد اشتعال زا از محل فعالیت  -

، گاز فروشی ها و چوب مکاتب تجارتی،رعایت فاصله های ایمنی با ورکشاپ ها و مراکز  فعالیت عمومی، مراکز رهایشی،  -

 . فروشی ها

 .استفاده از وسایل تسخین و تهویه استاندارد -

 در تمام منازل ساختمان.رسانی برق  تاندارد و تنظیم نمودن معیاری سیستماس نان ویکترونیکی قابل اطماستفاده از وسایل ال -

 .تخاذ تدابیر احتیاطی برای محافظت از گدام ها و ذخایر در برابر آتش سوزی های احتمالیا -

 .باز نگهداشتن مسیر های ورودی و خروجی جهت استفاده وسایط نقلیه اطفای حریق -
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، در معرض نزدیک به محل فعالیت ادارات پولیس و اطفای حریق معلومات در مورد شماره های تماس نصب تابلو های حاوی -

 .دید عمومی و آشنایی باشنده گان با آنها

 مراقبت دوامدار از فعال بودن آنها.نصب دستگاه های اعالم خطر آتش سوزی و  -

 ( نظر به طول و دهلیز های آن.سیستم دستگاه های هایدرانت های اطفاییوی در تمام منازل ) طبقات -

 اموال را در دهلیز ها نگهداری نکنند. -

 استعمال سگرت در جاهای مناسب صورت گیرد و سگرت دانی ها مملو از ریگ باشد. -

 در تمام گدام ها هواکش ها را نصب نمایند. -

 اموال در گدام ها بالک بستی گردد. -

 اموال آتش زا از اموال عادی دور تر نگهداری شود. -

بر عالوه فیوز ها در تمام اطاق ها یک فیوز عمومی اتومات در داخل اطاق نوکری والی نصب گردد تا در اثنای بسته بودن  -

 ساختمان از اطاق نوکریوالی خاموش گردد.

 

رف سی اولی صورت می گیرد و درصورتیکه معیار های حد اقل فوق  از طرف مالک و یا متصرسی بعدی یکماه بعد از بررنوت : بر

 رعایت نشده باشد  با متخلف برخورد قانونی و جدی صورت می گیرد.   ساختمان


