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سمت و / يا نمايندگي
معاون خدمات شهری شهرداری تهران
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رییس اداره استانداردسازی فرایندهای اداره کل ارزیابی 
عملکرد و بهبود مدیریت

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت 
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بهبود مدیریت

کارشناس اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
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خانمحمدی، سلطان آقا
)کارشناس ارشد شهرسازی(
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معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امورخدمات 
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رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل ارزیابی عملکرد و 
بهبود مدیریت
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پیش گفتار

ج

استاندارد »راهبري ایستگاه هاي بازیافت شهري- آیین کار« که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط توسط معاونت 
برنامه ریزی و توسعه شهری و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران تهیه و تدوین شده و در اولین اجالس کمیته 
ملی استاندارد محیط زیست مورخ1392/04/25مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 
ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی  قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد 

ایران منتشر می شود. 
خدمات،  و  علوم  صنایع،  زمینه  در  جهانی  و  ملی  پیشرفت های  و  تحوالت  با  هماهنگی  و  همگامی  برای حفظ 
این  برای اصالح و تکمیل  لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که  ایران در مواقع  استانداردهای ملی 
استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید 

همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. 

منابع و ماخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

1-دستورالعمل حوزه معاونت خدمات شهري سازمان مدیریت پسماند خشک شهرداري تهران، نظام فني و اجرایي 
عملیات جمع آوري پسماند خشک، مجلد شماره 5، 1391: دستورالعمل راهبري ایستگاه هاي بازیافت شهري

2- آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، 1384، هیئت وزیران
3- قانون مدیریت پسماند ایران، 1383، مجلس شورای اسالمی 

4- دستـورالعمـل ضوابط بهداشت و ایمني ایستگاه هاي بازیافت،1382، مرکز بهداشت کار شهرداری تهران
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د

امروزه مدیریت پسماند به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری تبدیل شده است. از سالیان گذشته دورسازی 
پسماند از معرض زندگی مردم اولویت نخست اغلب مدیران شهرهای بزرگ محسوب می شد و از همین رو توجه 
بیشتر به بخش جمع آوری معطوف بوده است لیکن با گسترش شهرها و افزایش میزان تولید پسماند، برای مدیریت 
پسماند بخش های تخصصی مختلف تعریف و تحت عنوان عناصر موظف بدان ها پرداخته شد. این عناصر یا بخش ها 
عبارتند از مدیریت تولید پسماند، ذخیره سازی، جمع آوری، انتقال، پردازش) کم حجم سازی، فشرده سازی، برش، 
عدل بندی و ... ( و دفع ) بازیافت، دفن بهداشتی، گرفتن انرژی از طریق سوزاندن یا هضم و ... (. صرف نظر از مقدار 
پسماند، تنوع آن نیز سبب گردیده است رشته های تخصصی مختلف برای انجام امور مربوط به پسماند بوجود آید. 
طبق قانون مدیریت پسماند ایران، برنامه هایی که برای مدیریت پسماند اعمال می شود در درجه نخست باید کاهش 
تولید و در درجه بعدی بازیافت را مدنظر قرار دهد. بازیافت پسماندهای تر به تولید کمپوست و بازیافت پسماندهای 
خشک به تولید مواد اولیه برای صنایع مختلف منجر خواهد شد. بدیهی است برای انجام صحیح بازیافت الزم است 
که پسماندهای خشک و تر را از مبادی تولید جداسازی نموده و این دو را در مسیر جداگانه مدیریت نماییم چرا که 
اختالط این دو سبب می شود جداسازی آن برای بازیافت فوق العاده مشکل، غیر بهداشتی و خطرناک شود، ضمن 
اینکه آنچه که از بازیافت آن حاصل می آید به علت ناخالصی از مرغوبیت هم برخوردار نیست. از این رو در کشور 
ایران نیز طرح تفکیک در مبدأ در دستور کار قرار گرفته است و آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند بر این امر 

تأکید دارد. بدیهی است مردم نقش اساسی را در توفیق این طرح بازی خواهند نمود.
در هر صورت پسماندهای خشک حاصل از جمع آوری در طرح تفکیک )جهت دسته بندی، کم حجم سازی، پردازش 
و بارگیری به مقصد مراکز بازیافت( به ایستگاه هایی به نام ایستگاه های بازیافت هدایت می شوند. بنابراین یکي از 
بخش هاي مهم در مدیریت و اجراي طرح بازیافت، تامین ایستگاه و جایگاهي است که در آن ضمن رعایت مسایل 
زیست محیطي و زیباشناختي، مواد خشک جمع آوري شده توسط عوامل مربوط، توزین و براي مدت کوتاه  قابل نگه داري 
باشد. این جایگاه باید به گونه اي انتخاب گردد که ضمن وارد کردن کمترین خلل به آسایش شهروندان، از لحاظ 

مالکیت و دسترسي انواع خودروهاي کوچک و بزرگ، مشکل خاصي نداشته باشد.

مقدمه
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1  هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد برقراري ارتباط بین سامانه جمع آوري و مراکز مصرف، پردازش اولیه مواد زاید، باال 
بردن ارزش افزوده مواد و جلوگیري از تردد اضافي خودروها از طریق استفاده از خودروهاي بزرگ تر در حمل مواد 

زاید است.
این استاندارد براي موارد زیر کاربرد دارد:

- تعیین مکان مناسب براي جمع آوري پسماندها؛
- الزامات ایمني و رعایت اصول بهداشتي محیط؛

- افزایش بازارپسندي و جلب خریداران معتبر.
هشدار- این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این آیین کار را بیان نمی کند. بنابراین وظیفه کاربر این 
استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت های اجرایی آن را 

مشخص کند.

2  کلیات مربوط به ايستگاه
2-1 انتخاب مكان ايستگاه

در تعیین معیارهاي طراحي و انتخاب مکان ایستگاه بازیافت درک این موضوع مهم است که عوامل مختلفي در 
انتخاب مراکز دخالت دارند که مالحظات مربوط به حساسیت هاي زیست محیطي، حفظ انعطاف پذیري در مجموعه 
طرح به منظور پاسخ گویي به الزام هاي آینده، بررسي عملي بودن طرح از نظر انجام وظایف عملکردی و مالي و 

داشتن حداکثر کارایي تسهیالت موجود از جمله معیارهایي است که باید مدنظر قرار گیرند.
به عبارت دیگر معیارهاي فوق مي تواند به صورت زیر بیان گردند:

- جمعیت ساکن در محدوده  منطقه و میزان تولید پسماند هاي خشک؛
- راه هاي دسترسي و دوري و نزدیکي به مبادي تولید و مصرف پسماندها؛

- مدت و نحوه نگه داري مواد؛
- میزان و حجم فروش و عرضه مواد؛

- قابلیت تامین زمین مناسب با کاربري مربوط؛
- حداقل هزینه تملک و آماده سازي اراضي.

2-2 وسعت ايستگاه 
براي  استفاده  نوع وسایل مورد  تولید پسماند،  نوع و میزان  به جمعیت،  با توجه  بازیافت عمدتاً  ایستگاه  مساحت 
جمع آوري و انتقال مواد زاید، وزن متوسط، زمان ماندگاري و میزان پردازش مواد زاید محاسبه مي گردد. بر این 
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اساس، بر مبناي یک تجربه مساحت مطلوب با توجه به روش معمول زندگي در شهر  و تولید پسماندها به ازاي هر 
نفر ساکن در منطقه شهری 0/004 مترمربع است. بهتر است فضای جمع آوری پسماند نزدیک به راه هاي اصلي 
بوده و همچنین فضاي انبارها و محوطه توزین کاماًل سرپوشیده باشد و تا حد امکان به منظور کاهش مزاحمت براي 

شهروندان دورتر از منازل مسکوني احداث گردد.
در مناطقي که از نظر زمین هاي در دسترس براي تخصیص به ایستگاه داراي محدودیت است، مي توان با کنترل و 
تنظیم زمان حضور عوامل و همچنین افزایش تعداد دفعات مربوط به تخلیه مواد زاید در ایستگاه و استفاده از ارتفاع 

تا حدي این مشکل را برطرف نمود.
 

3  ايمني و رعايت اصول بهداشت
به منظور عدم بروز وقایع غیرمنتظره مانند آتش سوزي و خسارات ناشي از آن و همین  طور رعایت اصول بهداشتي و 
عدم ایجاد زمینه مساعد براي رشد و تکثیر آلودگي ها باید عوامل و اصول موثر در افزایش ایمني محیط کار و بهداشت 

را در نظر داشت. شرایط بهداشتي ایستگاه بازیافت به شرح زیر است:
3-1 ايمني و بهداشت محیط

-رعایت کلیه اصول ایمني، بهداشت و محیط زیست؛
-رعایت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛

-رعایت مقررات و قوانین محیط زیست محلي.
3-2 بهداشت فردي

-کلیه کارگراني که به کار جداسازي و بسته بندي پسماندهاي خشک مبادرت مي کنند، باید داراي کارت تندرستي 
بوده و به طور سالیانه تحت معاینه قرار گیرند؛

-کارگران رعایت کامل بهداشت فردي را نموده و در هنگام کار از لباس کار مشابه و مخصوص استفاده نمایند. پس از 
پایان کار نیز لباس خود را در قفسه مخصوص نگهداري نمایند؛

-کارگران باید برای شستشوی دست ها از صابون مایع در دستشویي ها استفاده نمایند؛
- جعبه کمک هاي اولیه با پیش بیني مواد الزم باید تامین گردد؛

- در هنگام کار استفاده از ماسک، دستکش، کفش ایمني و کاله اجباري است.

4 وضعیت ساختماني ايستگاه
4-1 مشخصات کف سالن تفكیك 

- از جنس قابل شستشو باشد )بتن، آسفالت سنگ فرش، موزاییک(؛
- سطح آن صاف و بدون فرورفتگي و شکاف باشد و در اثر رفت و آمد ایجاد گرد و غبار نکند؛

- تمهیدات ساختماني براي مقاوم سازي کف به طوري که هنگام تردد خودروها مقاومت خود را حفظ نماید، اتخاذ 
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گردد؛
- داراي شیب مناسب و کف شوي فاضالب مجهز به سیفون )شتر گلو( باشد؛

- محل نگه داري ضایعات نان و پسماندهاي کاغذي باید خشک و خنک باشد و این مواد به صورت بسته بندي شده 
و روي پالت هاي مخصوص قرار گیرند؛

-  استفاده از آسفالت براي بخش هایي که مخصوص نگه داري قوطي هاي حلبي و یا پردازش این گونه مواد زاید است توصیه نمي گردد؛
- سیم کشي و عبور کابل هاي برق توکار باشد.

4-2 مشخصات ديوارهاي سالن تفكیك  
- دیوار و مصالح به کار رفته در آن، باید به نحوي باشد که از ورود و اختفاي حشرات و جوندگان جلوگیري کند؛

- دیوارها باید مستحکم و با قابلیت شستشو باشند؛
- دیوارها باید فاقد شکاف، فرورفتگي و یا برآمدگي بوده و رنگ آن ها روشن باشد؛

- به منظور جداسازي برخي از مواد که امکان تداخل با یکدیگر را ندارند، در انبار مي توان از توري هاي فلزي استفاده نمود.
4-3 سقف و ستون ها

- سقف باید صاف و تا حد امکان بدون ترک خوردگي و یا شکاف بوده و همواره تمیز باشد؛
- ستون بندي ساختمان تا جایي که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است باید به نحوي باشد که اختاللي در جریان بار و 

روند پردازش ایجاد ننماید و تا حد امکان داراي دهانه بزرگ تري باشد.
4-4 درب هاي ورودي و خروجي و پنجره هاي ايستگاه

- درب هاي ورود و خروج ایستگاه باید به اندازه اي باشد که قابلیت بارگیري و رفت و آمد خودروهاي ویژه حمل و 
نقل پسماندها را دارا باشد؛

- سایر درب ها باید بدون درز و شکاف و یا هر گونه شکستگي باشد و از ورود حشرات و جوندگان جلوگیري نماید.
4-5 فاضالب

- سامانه جمع آوري فاضالب و دفع یا انتقال آن باید طبق مقررات محلي فراهم آید؛
- وضع و تعداد دستشویي و توالت ها باید متناسب با تعداد کارگران باشد )مطابق جدول 1(.

جدول 1- تعداد دستشویي و توالت ها
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4-6  تهويه
تهویه باید به نحوي صورت گیرد، که هواي داخل سالن تازه و کافي و عاري از هر گونه گرد و غبار باشد. به این منظور 

باید هواکش متناسب با حجم هواي داخل سالن انتخاب گردد.
4-7 پله ها

در صورت استفاده از پله باید رعایت نکته های ایمني نظیر شیب و نصب حفاظ صورت گرفته و ارتفاع پله ها حداکثر 
18سانتي متر و عرض آن حداقل30سانتي متر باشد. 

4-8 تاسیسات الزم برای پیش گیري از خطرات احتمالي
به منظور پیش گیري از بروز حریق، انفجار و سایر خطرات احتمالي )به خصوص در محل نگه داري کاغذ، ضایعات نان 
و پالستیک( باید پیش بیني الزم براي سامانه هاي اطفا حریق مانند نصب کپسول آتش نشاني و سطل هاي ماسه بشود.

4-9 تجهیزات الزم براي ضدعفوني و سم پاشي
به منظور حفظ بهداشت محیط و جلوگیري از تجمع انواع حشرات و جوندگان الزم است ایستگاه هر هفته یک نوبت 

به صورت کامل تخلیه شده و نسبت به ضدعفوني و سم پاشي محل اقدام گردد.
4-10 نگهباني

به منظور کنترل ورود و خروج کاال و افراد و همچنین ایجاد انضباط کاري در کنار درب ایستگاه الزم است اتاقکي 
جهت استقرار نگهبان ایجاد گردد.

یکي از وظایف نگهباني در این مراکز جلوگیري از ایجاد سروصدا و همچنین ازدحام خودروها در کنار درب ورودي است. 
4-11 روشنايي ايستگاه

در تامین روشنایي ایستگاه باید عوامل کلي زیر را مورد نظر قرار داد: 
- سامانه روشنایي ایستگاه باید براي حرکت و عملیات وسایل نقلیه و همچنین عوامل و کارکنان در هنگام شب کافي باشد.

بتوان رنگ ها را  باشد به نحوي که  امور عادي و کنترل کافي  انجام  براي  انبارها و محوطه هاي پردازش  - نور داخل 
تشخیص داد.

- دفترهای کار باید پنجره هایي داشته باشند که ورود روشنایي روز را به داخل، ممکن سازد.
4-12 اطالع رساني

- به منظور شناساندن محل ایستگاه بر روي سردرب ایستگاه، تابلوی اعالنی با ارتفاع و اندازه مناسب نصب شود که در 
آن مشخصات ایستگاه شامل نام ایستگاه و طرح و شماره تماس درج  گردد.

و  آموزشي  لحاظ  از  مناسب  تصویرهاي  و  زیست محیطي  شعارهاي  از  استفاده  با  ایستگاه،  دروني  و  بیروني  نماي   -
زیباشناختي تزیین گردد.

- به منظور مشخص شدن محل انبار کردن )دپو(1  انواع مواد زاید، تابلوهای اعالن مکان ذخیره سازي مواد زاید با اندازه 
مناسب و با ذکر نام مواد زاید مورد نظر بر روي دیوارهاي مربوط نصب گردد.

1 - Depot 
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 5 بخش هاي ايستگاه
به  طور کلي ایستگاه داراي چهار بخش اصلي است. بخش ها و فعالیت هایي که در این چهار بخش صورت مي گیرد 

عبارتند از:
- بخش اداري و خدماتي؛

- بخش پردازش اولیه مواد زاید؛
- بخش نگه داري موقت مواد زاید؛
- بخش پردازش ثانویه مواد زاید.

5-1 بخش اداري و خدماتي
فضاهاي اداري براي تسهیالت مدیریتي، عملیاتي و کنترل خرید و فروش استفاده مي شود. انواع دفترهایی که ممکن 

است در محوطه اداري و مالي ایستگاه الزم باشد، به شرح زیر است:
5-1-1 دفتر مديريت

این دفتر باید به اندازه کافي بزرگ باشد تا تمام موارد مربوط به خدمات رساني مستقیم به مشتریان را در خود جاي 
دهد. انتخاب عوامل جهت همکاري، دریافت مدارک از ایشان، دریافت مبالغ از خریداران مواد زاید، ثبت عملکرد و 

فعالیت هاي انجام شده، صدور بارنامه و پرداخت حق الزحمه ها از جمله فعالیت هاي این بخش است.
5-1-1-1 لوازم و تجهیزات مورد استفاده 

حداقل لوازم و تجهیزاتی که در این بخش مورد استفاده قرار مي گیرند، عبارت  است از:
- میز و صندلي به تعداد مناسب؛

- فایل هاي فلزي جهت نگه داري اسناد؛
- صندوق مالي؛

- یک دستگاه رایانه با قابلیت کار در محیط ویندوز و آفیس XP به همراه مودم؛
- یک خط تلفن؛

- لوازم دفتري و اداري.
5-1-1-2 کارکنان مستقر در دفتر 

حداقل کارکنان مستقر در این دفتر شامل یک نفر سرپرست واحد بازرگاني و متخصص در امور خرید و فروش 
پسماندها و یک نفر حسابدار می باشد.

5-1-2 دفتر کنترل
این دفتر باید در کنار محوطه دریافت بار قرار گیرد، ولي ابعاد آن نباید بیش از حد متعارف باشد تا اختاللي در جریان 
حرکت بار ایجاد ننماید. توزین و ثبت مشخصات مواد زاید ورودي، ارایه قبض باسکول، ارسال مواد زاید به انبارها، 

کنترل بخش هاي جداسازي و پردازش، قسمت هایي از فعالیت هاي این بخش است. 
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5-1-2-1 لوازم و تجهیزات مورد استفاده
 حداقل لوازم و تجهیزاتی که در این بخش مورد استفاده قرار مي گیرند عبارت است از:

- یک دستگاه قپان 20 تني براي توزین مواد زاید ورودي و خروجي؛
- یک دستگاه باسکول 500 کیلویي به ازای هر 15 دستگاه وانت بار و یک دستگاه باسکول سبک براي توزین فلزات 

ارزشمند؛
- دو دستگاه گاري دستي فاقد دیواره؛

- تعداد زیادي گوني، ظروف مخصوص جمع آوري و تور بسته بندي.
5-1-2-2 کارکنان مستقر در دفتر 

حداقل کارکنان مستقر در این دفتر عبارتند از:
- یک نفر مسئول قپان؛

- یک نفر مسئول باسکول و توزین؛
- یک نفر مسئول فني؛

- حداقل 14 نفر براي بخش جداسازي؛
- دو نفر کارگر ساده به منظور جابجایي و تفکیک پسماندها.

5-2 بخش پردازش اولیه مواد زايد
پردازش اولیه مواد زاید به فرآیند تخلیه، تفکیک، توزین بار، ثبت فاکتور و در نهایت قرار دادن آن ها در تجهیزات 
باربري جهت انتقال مواد زاید به انبارهاي موجود در ایستگاه اطالق مي گردد. این بخش شامل قسمت های زیر است:

5-2-1 محوطه توقف خودروها
با توجه به این که زمان مراجعه خودروها به ایستگاه تقریباً هم زمان صورت مي پذیرد، وسعت این محوطه باید به نحوي 
بر حسب تعداد و ظرفیت خودروها در نظر گرفته شود که از یک طرف از اتالف وقت رانندگان در زمان مراجعه کاسته 

شود و از طرفي فضاي مذکور آن قدر زیاد نباشد که فضاي بدون استفاده به وجود آید.
5-2-2 محوطه توزين اولیه

براي کنترل فعالیت عوامل تحت پوشش پیمانکاري و همچنین توزین میزان مواد زاید ورودي و خروجي از ایستگاه، 
محوطه اي در نزدیک درب اصلي ایستگاه براي نصب قپان و دفتر مربوط اختصاص  یابد.

5-2-3 محوطه تخلیه
با توجه به این که تفکیک مواد زاید در مبدا توسط شهروندان در حد جداسازي مواد زاید تر و خشک صورت مي گیرد، 
بنابراین الزم است ابتدا مواد زاید در محوطه اي خاص تخلیه و به مرور به خط جداسازي منتقل گردند. محوطه خاصی 
براي این منظور باید در کنار خطوط جداسازي در نظر گرفته شود و ابعاد آن بر اساس میزان مواد زاید، تنوع مواد زاید 
و میزان جداسازي اولیه تعیین گردد. زمان فعالیت خطوط جداسازي و سرعت جداسازي باید متغیر  باشد و محوطه 

مذکور به نسبت اطراف باید داراي اختالف سطح بوده و دیواره هاي آن نیز داراي شیب  باشند.
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5-2-4 محوطه تفكیك
به منظور جداسازي مواد خشک جمع آوري شده الزم است جایگاهي براي جداسازي نیمه سازکار )مکانیزه1( این 
گونه مواد زاید در نظر گرفته شود. در این محوطه یکسري نوار نقاله قرار دارند که ابتداي آن از محوطه تخلیه شروع 

و در پایان آن نیز ظروف مخصوص مواد زاید دفعي قرار دارد.
براي استقرار  از سطح زمین در حدود 1/5 متر اختالف سطح داشته و در کنار آن جایگاهي  نوارهاي جداسازي 

کارگران خط جداسازي تعبیه گردیده است.
5-2-5 محوطه توزين

پس از انجام عملیات تفکیک و قبل از تحویل مواد زاید به انبارها، الزم است مواد زاید به صورت مجزا توزین گردند. 
بنابراین نیاز است محوطه اي براي استقرار باسکول و عوامل مربوطه در نظر گرفته شود. وسعت این محوطه بسته به 

تعداد باسکول هاي مورد استفاده باید در نظر گرفته شود.
5-2-6 محل استقرار وسايل جابجايي

اگرچه معموالً عملیات انتقال مواد زاید سبک از قسمت باسکول به انبار مي تواند توسط دست صورت پذیرد؛ لیکن 
انتقال بسته هاي سنگین و یا حجیم به انبار مستلزم استفاده از وسیله بوده و در ایستگاه هاي بازیافت این کار مي تواند 
از طریق به کارگیري گاري هاي دستي بدون لبه و یا افرازه )لیفتراک(2 صورت پذیرد و بنابراین محوطه اي براي استقرار 

این وسایل باید در نظر گرفته شود.
5-3 بخش نگه داري موقت مواد زايد

5-3-1 انبارهاي ايستگاه بازيافت
به منظور نگه داري موقت مواد خشک جمع آوري شده تا زمان فروش و یا جابجایي به مراکز خاص این گونه مواد زاید، 
الزم است جایگاه ها و یا انبارهایي براي این گونه مواد زاید در نظر گرفته شود. وسعت و تعداد جایگاه هاي مربوط به 
انواع مواد زاید تابع عوامل متعددي از جمله جمعیت محدوده، میزان همکاري شهروندان در امر تفکیک، نوع مواد 

زاید جمع آوري شده و همچنین طول مدت نگه داري آن ها است.
حداقل جایگاه هاي نگه داري موقت در ایستگاه شامل موارد زیر است:

- انبار نان خشک؛
- انبار پالستیک؛ 

- انبار کاغذ، کارتن، روزنامه؛
- انبار شیشه؛

- انبار فلزات آهني.
همچنین براي مواد با حجم کم و با ارزش زیاد نیز باید سالن خاصي در نظر گرفته شود که مواد زاید مذکور را 
بتوان در آن به تفکیک نگه داري نمود. بخش هاي مورد نظر در این سالن شامل بخش نگه داري فلزات غیرآهني، 

منسوجات، کریستال و ... خواهد بود. 
1 - Mechanism 
2 - Lift Truck
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5-3-2 جايگاه نگه داري مواد خشك غیر ارزشمند
به منظور نگه داري و دفع آن دسته از مواد زاید خشک و یا احتماالً مواد فسادپذیري که به صورت موردي به همراه مواد 
خشک به ایستگاه منتقل گشته اند و در زمان تفکیک فاقد ارزش تشخیص داده مي شوند؛ الزم است جایگاه اختصاصی 
وجود داشته باشد. استفاده از مخازن غلطان در جایگاه مذکور که در پایان خط جداسازي قرار دارد، توصیه می شود و 

در هر صورت از جمع شدن )تلنبار( این گونه مواد زاید بر روي زمین باید به شدت اجتناب نمود.
5-3-3 جايگاه نگه داري لوازم حجمي

با گسترش طرح و تحت پوشش قرار دادن لوازم و اثاثیه منازل از یک سو و از سوي دیگر تحت پوشش قرار دادن مراکز 
تجاري و خدماتي، الزم است جایگاهي براي این گونه مواد زاید نیز در نظر گرفته شود.

5-4 بخش پردازش ثانويه مواد زايد
این بخش از پایانه براي پردازش مواد زاید به منظور کاهش حجم و افزایش ارزش افزوده مواد زاید مورد استفاده قرار 
این مجموعه مشتمل بر خرد نمودن، فشرده سازي و بسته بندي پسماندها  مي گیرد. تسهیالت و بخش هاي مختلف 

است.
انجام این فعالیت سبب خواهد گردید تا فضاي مورد نیاز براي انبارداري به حداقل کاهش یافته و سرعت عمل در تخلیه 

انبار نیز افزایش یابد، ضمن آن که اصول زیبایي شناختي در نگه داري پسماندها نیز مراعات خواهد شد.  
5-4-1 برش و بسته بندي

انجام این فعالیت سبب خواهد شد تا مواد زایدي چون حلب و پیت که داراي چگالي کم هستند و فضاي زیادي نیز 
اشغال مي کنند، حداقل فضاي ایستگاه را اشغال نموده و ارزش افزوده آن ها نیز افزایش یابد. 

5-4-2 جداسازي و دسته بندي پسماندها
براي افزایش ارزش افزوده پسماندها باید ضمن انبوه سازي مواد، آن ها را به گونه اي که حداکثر بازار پسندي را حایز 
نمایند، دسته بندي و جداسازي نمود. به عنوان نمونه جداسازي مواد زاید از کاغذهاي پرونده اي سبب خواهد گردید تا 

خریداران بهاي بیشتري را براي آن پرداخت نمایند.
در این بخش و براي جابجایي و بارگیري پسماندهاي پردازش شده استفاده از لیفتراک توصیه مي گردد. مواد زاید 

پردازش شده در این مرحله به انبارهاي خاص منتقل مي گردند.

6 ضوابط بهداشت و ايمني ايستگاه هاي بازيافت
6-1 کلیات 

تحوالت قرن اخیر با ازدیاد جمعیت و پیشرفت فناوری مرحله تازه اي از تخریب طبیعت و محیط زیست را در پي دارد. 
در صد سال اخیر که آوازه پیشرفت بشر و به اصطالح متمدن شدن او مطرح شد، کره زمین خسارات فراواني دیده 
است که بازتاب نخست آن متوجه خود انسان است. آلودگي هاي بي حد و اندازه کره زمین و بسیاري از نامالیمات 
زیست محیطي اخیر جوامع، صرفاً بخشي از مشکالت ناشي از این بي توجهي است و بهسازي محیط زیست و کنترل 
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مواد زاید جامد نوعي مبارزه با این آشفتگي است.
عدم مدیریت صحیح و مقررات صریح براي جمع آوري، دفع و بازیافت زباله صرف نظر از خطرات بهداشتي، زیان هاي اقتصادي 
کالني را نیز در بردارد. عدم همکاري مردم با شهرداري ها در زمینه جمع آوري زباله و فقدان یا عدم استفاده از ماشین آالت 

جدید جمع آوري تا حدود زیادي، عامل هاي اساسي دیگری هستند که در ازدیاد هزینه هاي مورد بحث بسیار مؤثرند.
مبادرت به بازیافت مواد از زباله که استفاده مجدد از آن ها را در پي دارد پاسخ گوي بسیاري از هزینه هاي گزاف 
دفع زباله مي شود و این در حالیست که از گذشته انجام عملیات بازیافت در کشور، به شکل فرهنگ اصیل و دستور 

مذهبي و اجتناب از اسراف و تبذیر مرسوم بوده است.
امروزه بازیافت مواد از زباله  طوري مورد استقبال جهانیان قرار گرفته است که جزء الینفکي از امور مربوط به مدیریت 
شیشه،  کارتن،  کاغذ،  که  مي کند  ایجاب  اقتصادي  موازین  اصول  ترتیب،  بدین  مي رود.  شمار  به  جامد  زاید  مواد 
پالستیک، فلزات، نان خشک و سایر موارد ارزشمند پیش از عملیات دفن، کود کردن1 و حتي سوزاندن، بازیافت 

شوند و دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
جهت دستیابي به اهداف فوق، پیمانکاران موظف هستند کلیه مفاد این استاندارد را به اجرا گذارند و کارشناسان 
پایگاه هاي بهداشت و ایمني مراکز بهداشت و درمان و همچنین مسئوالن بازیافت و محیط زیست،  بر چگونگي و 

حسن اجراي مفاد این استاندارد نظارت خواهند داشت.
ضوابط بهداشت و ایمني ایستگاه هاي بازیافت مواد زاید جامد در پنج بخش زیر طبقه بندي می شوند:

- ضوابط بهداشت و ایمني پیمانکاران و کارگران شاغل در ایستگاه بازیافت؛
- ضوابط بهداشت و ایمني بخش پردازش اولیه مواد؛

- ضوابط بهداشت و ایمني بخش نگه داري موقت پسماندهاي خشک؛
- ضوابط بهداشت و ایمني بخش پردازش ثانویه؛

- ضوابط بهداشت و ایمني بخش تسهیالت و تجهیزات.
6-2  وظايف پیمانكاران و کارگران شاغل در ايستگاه بازيافت

6-2-1  وظايف پیمانكاران
بازیافت را برای تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتي،  - پیمانکاران موظف هستند کلیه کارگران شاغل در ایستگاه 

آزمایشات تشخیص پزشکي متناسب با کار محوله به مراکز بهداشت کار معرفي نمایند.
- پیمانکاران موظف هستند کارگران شاغل در این مراکز را در زمان و محلي که از سوي مرکز بهداشت کار تعیین 

می گردد اعزام نمایند تا آموزش هاي الزم توسط کارشناسان پایگاه هاي بهداشت و ایمني به آنان داده شود.
مراکز  سوي  از  صادره  دستورالعمل هاي  با  مطابق  فردي  حفاظت  لوازم  و  کار  لباس  هستند  موظف   پیمانکاران   -

بهداشت کار را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند.
- پیمانکاران باید نسبت به رفع نواقص بهداشتي و ایمني ایستگاه که طي بازرسي هاي ادواري از سوي مرکز بهداشت 

کار اعالم مي گردد، در اسرع وقت اقدام نمایند.
1 - Compost
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- پیمانکاران موظف هستند به طور مستمر بر پاکیزگي و نظافت محیط ایستگاه بازیافت نظارت داشته باشند.
- پیمانکاران موظف هستند افرادي را به عنوان مسئول نظافت سالن ها و محوطه تعیین نمایند.

- پیمانکاران باید فقط زباله هاي خشک را تفکیک و بازیافت نماید و از بازیافت زباله هاي خطرناک )بیمارستاني و ...( جداً 
پرهیز نمایند.

يادآوری - پیمانکاران باید، کارگران شاغل در ایستگاه را طي برنامه زمان بندي شده که از سوي مرکز بهداشت کار 
اعالم مي گردد به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش اعزام نمایند. 

6-2-2 وظايف کارگران 
- کارگران شاغل در ایستگاه بازیافت موظف  هستند در نشست های آموزش بهداشت که توسط کارشناسان بهداشت 

و ایمني مراکز بهداشت و درمان تشکیل مي گردد، شرکت نمایند.
-کلیه کارگران موظف هستند ضوابط مندرج در دستورالعمل هاي تدوین شده از سوي مرکز بهداشت کار  را رعایت نمایند.

- کلیه کارگران شاغل در ایستگاه بازیافت باید همواره از لباس کار و لوازم حفاظت فردي تعیین شده از سوي مرکز 
بهداشت کار استفاده نمایند. 

- کلیه کارگران ایستگاه باید طرز استفاده ایمن از تجهیزات و وسایل موجود در ایستگاه هاي بازیافت را فرا گرفته 
باشند. 

- کلیه کارگران ایستگاه بازیافت باید در هنگام کار از خوردن و آشامیدن اجتناب نمایند.
- استعمال دخانیات در کلیه فضاهاي ایستگاه بازیافت ممنوع است.

- سوزاندن پسماندهاي خشک به منظور گرم شدن در فصل های سرد سال توسط کارگران ممنوع است.
- انتقال زباله در محوطه ایستگاه بازیافت باید به وسیله وسایل موتوري نظیر تسمه نقاله و وسایل غیرموتوري مانند 

چرخ دستي انجام گیرد.
-کارگران شاغل در ایستگاه بازیافت باید از ایجاد هر گونه سروصدا که موجب سلب آسایش دیگران مي شود، احتراز نمایند.

- از ضربه زدن به قوطي هاي خالي اسپري یا افشانه ها به دلیل وجود مواد متراکم شده اشتعال زا خودداري شود.
- شکستن باطري، پیل خشک یا دیگر مواد به منظور تفکیک و بازیافت مواد و فلزات اکیداً ممنوع است.

يادآوري- لباس کار و لوازم حفاظت فردي کارگران به شرح زیر است:
- بلوز و شلوار یک سره به رنگ زرد؛ 

- چکمه الستیکي پنجه فوالدي یا کفش ایمني؛
- دستکش اشبالتي1  یا برزنتي براي بازیافت فلزات و شیشه ها؛

1- نوعی دستکش برزنتی ساده با کف دوبل است.
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- دستکش الستیکي با آستر نخي براي بازیافت کاغذ، پالستیک، نان خشک؛
- کاله پارچه اي؛

- ماسک کاغذي ضد گردوغبار؛
- بلوز گرم جهت فصول سرد سال.

6-3 ضوابط بهداشت و ايمني بخش پردازش اولیه مواد زايد

6-3-1 ضوابط بهداشت و ايمني ساختمان
- محل تفکیک پسماندهاي خشک باید مسقف باشد.

- سقف سالن تفکیک پسماندهاي خشک، باید صاف، بدون ترک  خوردگي و شکاف، روشن و تمیز باشد.
- دیوار سالن هاي تفکیک باید مستحکم، فاقد شکاف، فرورفتگي و برآمدگي و از جنس قابل شستشو باشد.

- کف سالن هاي تفکیک باید از جنس قابل شستشو، بدون شکاف و مسطح بوده و شیب مناسب به طرف کف شوي 
داشته  باشد. 

از ورود حشرات و جوندگان موذي جلوگیري به  باید بدون شکستگي بوده و  - درب و پنجره سالن هاي تفکیک 
عمل آورد.

- به منظور جلوگیري از ورود حشرات و جوندگان موذي، پنجره هاي سالن تفکیک باید مجهز به توري و درب ها 
مجهز به توري خود بسته شو باشند.

- در صورت وجود پله در سالن هاي تفکیک، پله ها باید داراي شیب و اندازه مناسب و مجهز به حفاظ هاي ایمني 
باشند.

بارگیري و رفت و آمد خودروهاي ویژه حمل و نقل  قابلیت  باشد که  اندازه اي  به  باید  - درب هاي ورود و خروج 
پسماندها را دارا باشند.

- رنگ دیوار و سقف و پله هاي سالن تفکیک باید روشن باشند.
يادآوري 1 - ارتفاع مناسب جهت محوطه تفکیک حداقل6 متر است.

يادآوری 2 - ارتفاع پله ها باید حداکثر 18سانتی متر و عرض آن ها حداقل 30 سانتی متر و ارتفاع حفاظ ایمني 
90سانتی متر باشد.

6-3-2 سامانه روشنايي
- تجهیزات و وسایل برقي و سیم کشي برق ساختمان و محوطه بازیافت باید کاماًل ایمن باشد.

- سامانه برق ساختمان باید مجهز به سیم اتصال به زمین باشد.
- سیم کشي باید از نوع توکار باشد و به صورت ادواري بازرسي هاي فني صورت گیرد.
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- کلیه تابلوهاي برق باید داراي قفل و کلید باشد و کلید آن فقط در دسترس افراد مسئول قرار گیرد.
- جلوي تابلوهاي برق باید مجهز به کف پوش عایق باشد.

- هنگام رفع عیوب و نواقص سامانه برق کشي و لوازم و تجهیزات مرتبط با آن مسئول تاسیسات باید کنتور اصلي 
برق را قطع و از دستکش الستیکي و ابزار ایمن استفاده نماید.

نور کافي  با  از المپ هاي مناسب  بازیافت  ایستگاه هاي  و محوطه  نور در ساختمان  توزیع یک نواخت  به منظور   -
استفاده گردد.

- برای تامین روشنایي مصنوعي باید از المپ هاي مهتابي و آفتابي استفاده شود.
- به منظور توزیع یک نواخت نور در ساختمان باید المپ ها در فواصل مناسب از یکدیگر نصب گردد و مجهز به 

شبکه حفاظتي باشد.
يادآوري- حداقل شدت روشنایي در این مکان ها باید حدود 250 لوکس شمع)کندل(1  تا 300 لوکس شمع)کندل( 

باشد.
6-3-3 سامانه تهويه و سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي

- در کلیه سالن هاي ساختمان باید تهویه به نحو مطلوبي صورت گیرد تا هواي داخل ساختمان مطبوع و عاري از 
گردوغبار و سایر آالینده ها باشد.

- کلیه سالن ها متناسب با فصول مختلف سال باید مجهز به سامانه هاي گرمایشي و سرمایشي مناسب و ایمن باشند.
يادآوري 1 - سامانه تهویه باید متناسب با حجم سالن طراحي گردد.

يادآوري 2 - جهت حصول اطمینان از کارکرد صحیح سامانه هاي فوق باید این سامانه ها به صورت ادواري توسط 
افراد ذي صالح کنترل شوند.

6-3-4 سامانه اطفا حريق
- به منظور جلوگیري از حریق، انفجار و سایر خطرات ناشي از آتش سوزي باید پیش بیني هاي الزم به عمل آید.

- عالوه بر موارد عنوان شده جهت اطفا حریق، از کپسول هاي خاموش کننده دستي مناسب استفاده شود.
- محل نصب کپسول هاي باید با توجه به مساحت محوطه و ساختمان و در شعاع 15متري قابل دسترس باشد.

- ارتفاع مناسب جهت نصب کپسول هاي اطفا حریق 1/5متر از باالترین نقطه تا کف زمین است.
- در محل نصب کپسول ها نباید وسایل و لوازمي انبار شود که مانع دسترسی به آن ها گردد.

- کپسول هاي نصب شده باید از سوي مراجع ذي صالح به صورت ادواري بازرسي و در صورت لزوم نسبت به شارژ 
مجدد آن ها اقدام شود.

- کلیه افراد مستقر در ایستگاه بازیافت باید آموزش هاي الزم را برای استفاده از تجهیزات اطفا حریق دیده باشند.
يادآوري 1- با توجه به موارد فوق، باید از سامانه هاي اعالم حریق استفاده شود.

يادآوري 2- لوله و قرقره هاي آتش نشاني باید حتي المقدور در کنار درها یا نقاطي نصب شود که در صورت بروز 
حریق به آساني در دسترس باشد و به طور کلي از قرار دادن محموله ها در جلوي شیرهاي اصلی خودداري شود.

1 - Candle 
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يادآوري 3- جهت تابلوهاي برق کپسول هاي گاز کربنیک )CO2( تهیه و در نزدیک تابلوها نصب شود.

6-3-5 سامانه تامین آب و دفع فاضالب
- به منظور مراقبت از سالمت کارکنان شاغل در ایستگاه بازیافت، این مکان باید داراي منابع آب آشامیدني سالم 

و بهداشتي باشد. 
- به منظور شستشوي محوطه و سالن هاي تفکیک پسماندهاي خشک، ایستگاه هاي بازیافت باید داراي منابع آب 

مصرفي کافي و پمپ فشار آب و شیلنگ مناسب باشند.
- جهت جلوگیري از تخلیه پساب حاصل از عملیات شستشوي محوطه، ایستگاه بازیافت باید داراي حداقل امکانات 

تصفیه و دفع پساب نظیر چاه هاي جاذب یا مخزن گنداب1 باشد.
يادآوري- لجن به جا مانده در مخزن گنداب باید در دوره هاي زماني معین، تخلیه و دفع گردد.

6-3-6  عملیات تخلیه
- در مراکز بازیافت باید جایگاهي جهت تخلیه پسماندهاي خشک به صورت جداگانه تعبیه گردد.

- جایگاه تخلیه باید تا حد امکان در کنار خطوط جداسازي در نظر گرفته شود.
- ابعاد جایگاه تخلیه باید متناسب با میزان پسماندهاي خشک و تنوع آن ها در نظر گرفته شود.
- محوطه تخلیه باید نسبت به اطراف، داراي اختالف سطح و دیوارهایي با شیب مناسب باشد.

- در جایگاه تخلیه تا حد امکان از ریخت و پاش پسماندهاي خشک در حین عملیات تخلیه جلوگیري به عمل آید.
- به منظور پیش گیري پراکندگي پسماندهاي خشک و سهولت در امر تخلیه باید از بارگیري بیش از حد خودروها 

جلوگیري به عمل آید.
- مکان هاي تخلیه در ایستگاه هاي بازیافت باید توسط تابلوها و عالیم نشانگر مناسب جهت هدایت رانندگان خودروها 

مشخص گردد.
- راه هاي ورود و خروج خودروها در محوطه تخلیه باید متناسب با عرض خودروها باشد. 

- از تخلیه بار توسط کارگران به صورت دستي جلوگیري به عمل آید. 
شستشوي  ادواري  صورت  به  خشک  پسماندهاي  جمع آوري  عملیات  خودروهای  تخلیه،  عملیات  از  پس  باید   -

بهداشتي و نظافت گردند )ترجیحاً هر ایستگاه مجهز به کارواش باشد(.
- به منظور ممانعت از توقف خودروها در محوطه ایستگاه بازیافت پس از عملیات تخلیه، باید مکاني مناسب جهت 

پارک خودروها در نظر گرفته شود.
6-3-7 عملیات تفكیك

- عملیات تفکیک باید بر اساس نوع جنس پسماندهاي خشک جمع آوري شده انجام گیرد.
- سالن تفکیک باید براي هر نوع ماده بازیافتي، داراي غرفه جداگانه همراه با مرزبندي مناسب باشد.

- در سالن تفکیک تابلوهایي در ابعاد مناسب و با ذکر عنوان پسماند تفکیک شده در جایگاه مناسب براي هر نمونه 
نصب گردد.

1 - Septic tank   
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- عملیات تفکیک پسماندهاي خشک در سالن هاي تفکیک باید به وسیله نوار نقاله صورت گیرد.
- ابتداي نوار نقاله از محوطه تخلیه پسماندهاي خشک شروع و در پایان به ظروف مخصوص پسماند تفکیک شده 

ختم گردد.
- ارتفاع نوار نقاله باید حداقل 1/5متر باالتر از سطح زمین باشد.

- در کنار نوار نقاله باید جایگاهي ایمن جهت استقرار کارگران وجود داشته باشد.
- در تفکیک پسماندهاي شیشه اي و نوک تیز از دستکش هاي برزنتي و ایمن استفاده گردد.
- تفکیک پسماندهاي سنگین و حجیم باید در ابتداي عملیات توسط کارگران صورت گیرد.

- محل تفکیک نان خشک باید دور از سرویس هاي بهداشتي قرار گیرد.
- در تفکیک نان خشک با توجه به اعتقادات مذهبي باید دقت خاص اعمال گردد. 

آلودگي  نقاله و تجهیزات آن و سایر قسمت هاي در معرض  از عملیات تفکیک، تسمه  پایان هر روز و پس  - در 
سالن هاي تفکیک باید با رعایت موازین بهداشتي شستشو و تمیز گردد.

برنامه  اساس  بر  و  پسماند  جنس  به  توجه  با  بازیافتي  مواد  غرفه هاي  و  تفکیک  سالن  گندزدایي  و  ضدعفوني   -
زمان بندي صورت گیرد.

- مواد تفکیکي باید در کیسه هاي جمع آوري مخصوص با حجم و استحکام مناسب جمع آوري گردد.
- در مواردي که امکان تداخل پسماندهاي خشک تفکیک شده وجود ندارد، مي توان از تورهاي فلزي استفاده نمود.

عملیات توزين

يادآوري 1- به علت وجود زباله هاي خشک عادی بیمارستاني در پسماندهاي خشک باید این زباله ها جداگانه بازیافت 
و تحت نظارت ویژه بهداشتي به محل مشخص شده امن منتقل شوند.

يادآوري2- از بازیافت پسماندهاي خطرناک مانند قوطي حاوي سموم و مواد خطرناک و آتش زا باید جلوگیري به 
عمل آید.

6-4  ضوابط بهداشت و ايمني بخش نگه داري موقت پسماندهاي خشك
- محل قرارگیري پسماندهاي خشک تفکیکي باید مرتب بوده و در فواصل زماني مناسب نظافت شود.

- جایگاه موقت نگه داري پسماندهاي تفکیکي باید کاماًل خشک، خنک و عاري از رطوبت باشد.

- مکان مناسب جهت توزین پسماندهاي تفکیک شده در نزدیک درب اصلي ایستگاه براي نصب تجهیزات توزین 
)قپان، باسکول و ...( اختصاص یابد؛

- از ریخت و پاش پسماندهاي خشک در محل توزین بار جلوگیري شود؛
- جایگاه توزین و تجهیزات آن باید به صورت بهداشتي طبق برنامه زمان بندي مناسب و با رعایت ضوابط ایمني 

شستشو گردد.
- براي کنترل فعالیت عوامل تحت پوشش پیمانکاري، مشخصات پسماندهاي توزین شده، زمان توزین و نوع ماده 

توزیني در رسیدهای )فاکتورهاي( مربوط ثبت گردد.
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-  در انبار نگه داري موقت پسماندهاي تفکیکي باید غرفه هاي جداگانه با حفاظ مناسب جهت انبار مختلف پسماندها 
ایجاد کرد.

- محل نگه داري کود و سموم در انبار، باید در بخش جداگانه با فاصله مناسب تعبیه گردد.
میزان  جمعیت،  جمله  از  متعددي  عوامل  تابع  پسماندهاي خشک  انواع  به  مربوط  جایگاه هاي  تعداد  و  وسعت   -

همکاري شهروندان در امر تفکیک، نوع اقدامات جمع آوري شده و همچنین طول مدت نگه داري آن است.
- جهت نگه داري مواد با حجم کم و با ارزش زیاد باید سالن خاصي در نظر گرفته شود.

- باید به صورت ادواري جهت پاکیزه نگه داشتن و تمیز کردن انبار اقدام شود.
- ضوابط بهداشتي و ایمني ساختمان، روشنایي، سامانه تهویه، اطفا حریق، تامین آب و دفع فاضالب بخش نگه داري موقت 

پسماندهاي خشک طبق بند 6-3 این استاندارد است.
يادآوري- در خصوص پسماندهاي کاغذ و ضایعات نان محل نگه داري این پسماندها باید کاماًل خنک باشد. 

6-5 ضوابط بهداشتي و ايمني بخش پردازش ثانويه 
به منظور کاهش حجم و افزایش ارزش افزوده مواد زاید از تسهیالت زیر استفاده  گردد.
- خرد نمودن، فشرده سازي و بسته بندي پسماندها باید به شیوه مکانیکي صورت گیرد.

- در مورد مواد زایدي هم چون حلب و پیت که داراي چگالي کم مي باشند و فضاي زیادي را اشغال مي کنند باید 
به طریق برش، حجم اشغال شده را کاهش داد تا بارگیري به سهولت انجام گیرد.

- باید کلیه کارکنان از لوازم حفاظت فردي مناسب جهت انجام عملیات پردازش ثانویه استفاده نمایند.
- براي جابجایی و بارگیري پسماندهاي پردازش شده استفاده از لیفتراک هاي برقي توصیه مي گردد.

- ضوابط بهداشتي و ایمني ساختمان، روشنایي، سامانه تهویه، اطفا حریق، تامین آب و دفع فاضالب بخش پردازش 
ثانویه طبق بند 6-3 این استاندارد است.

6-6  ضوابط بهداشتي و ايمني تسهیالت و تجهیزات
به منظور تامین بهداشت کارکنان شاغل در ایستگاه هاي بازیافت، این ایستگاه ها باید داراي کلیه تسهیالت بهداشتي 
نظیر اتاق رختکن با کمدهاي اختصاصي براي افراد، دوش و سرویس بهداشتي متناسب با تعداد افراد شاغل در هر 
نوبت کاری باشد. کلیه ضوابط بهداشتي و ایمني در چگونگي ساخت و بهره برداري از استراحت گاه موقت کارکنان 

در ایستگاه بازیافت نیز باید رعایت شود.
6-6-1 ضوابط بهداشتي و ايمني توالت ها

- تعداد چشمه توالت باید به تعداد کافي و متناسب با تعداد افراد استفاده کننده باشد )به طور متعارف به ازای هر 
15 نفر کارگر یک توالت(.

- حداقل عرض توالت باید 80 سانتي متر و حداقل طول آن 100سانتي متر باشد.
- کف توالت باید از جنس مقاوم )سنگ یا سرامیک( به رنگ روشن، بدون درز و شکاف بوده و شیب آن به سمت کاسه توالت باشد.

- دیوارهاي جانبي توالت باید از کف تا سقف از کاشي، سنگ یا سرامیک به رنگ روشن و سالم باشد.
- سقف توالت باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.



16

راهبری ایستگاه های بازیافت شهری- آیین کار 
T e h r a n  M u n i c i p a l i t y

- درب توالت باید مجهز به پشت بند درب باشد.
- پنجره ها باید داراي شیشه سالم و تمیز و مجهز به توري ضد زنگ باشد.

- کاسه توالت باید به رنگ روشن، صاف و بدون ترک خوردگي و قابل شستشو بوده و به طور مرتب نظافت شود.
- توالت باید مجهز به شیر برداشت آب سرد و گرم باشد.
- توالت باید مجهز به فالش تانک و یا شیر فشاري باشد. 

- توالت باید داراي شیر مجهز به شیلنگ برداشت آب )ترجیحاً استیل( باشد.
- توالت باید داراي روشنایي مناسب باشد.

- جهت ممانعت از به جا ماندن هواي آلوده، توالت باید داراي تهویه مناسب باشد.
- توالت ها باید به طور مرتب شستشو و نظافت گردد به طوري که آثاري از آلودگي در دیوار، کف، سقف و درب آن 

نشود.  مشاهده 
6-6-2 ضوابط بهداشتي و ايمني دستشويي ها

یک  حداقل  کارگر  نفر   15 هر  ازاي  به  که  صورتي  به  بوده  کارگران  تعداد  با  متناسب  باید  دستشویي ها  تعداد   -
دستشویي موجود باشد.

- دستشویي  باید داراي آب گرم و سرد بوده و اتصاالت شیرها و انشعاب  فاضالب آب بدون نشت و چکه باشد.
- کاسه دستشویي  باید به رنگ روشن، صاف، قابل شستشو و فاقد ترک خوردگي باشد.

- هر واحد دستشویي باید مجهز به صابون مایع باشد.
- دستشویي ها باید به طور مرتب شستشو و نظافت گردد، به طوري که آثاري از آلودگي در آن مشاهده نشود.

یادآوري- دستشویي ها باید به صورت مجزا و انفرادي تعبیه شوند.  
6-6-3  ضوابط بهداشتي و ايمني دوش

- به ازای هر 15 نفر کارگر باید حداقل یک دوش موجود باشد.
- ابعاد اتاقک دوش حداقل باید 90سانتی متر در 120سانتي متر باشد.

- کف محل دوش ها باید قابل شستشو، عایق رطوبت، فاقد هر گونه درز و شکاف و داراي شیب به طرف کف شوي 
بوده و لغزنده نباشد.

- کف شوي هر واحد دوش باید داراي درپوش مشبک باشد.
- دیوارهاي جانبي محل استحمام باید قابل شستشو و دیوار بین دوش ها نباید از 2متر کوتاه تر باشد.

- سقف محل استحمام باید صاف و بدون درز و شکاف باشد.
- محل استحمام باید مجهز به ظرف زباله پالستیکي استوانه اي شکل درپوش دار باشد.

- در داخل هر واحد دوش باید از المپ ایمني استفاده گردد و تمام کلیدها و پریزهاي برق خارج از محل استحمام 
قرار داشته باشد.
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- دوش ها باید به طور مرتب شستشو و نظافت گردد به طوري که آثاري از آلودگي در کف، دیوارها و درب آن مشاهده 
نشود.

- محل استحمام باید داراي هواکش باشد.
- محل استحمام باید داراي مکان مناسبي به عنوان رختکن براي تعویض لباس باشد.

با تعداد کارگران به منظور  ابعاد متناسب  با  - تامین مکان مناسبي در مجاورت محل استحمام و به شکل مجزا 
شستشوي البسه ضروري است.

- به منظور تامین بهداشت فردي افراد مقیم در محل اسکان باید به تعداد و مقدار کافي مواد شوینده بهداشتي نظیر 
صابون فردی و حوله اختصاصي در اختیار کارگران قرار داده شود.

-  در صورتي که براي تامین آب گرم مصرفي از منابع حرارتي غیرمرکزي )نظیر آب گرمکن نفتي یا گازي( استفاده 
مي شود، این قبیل منابع حرارتي باید خارج از محوطه استحمام و در محل مناسب و دور از کوران هوا قرار داشته 

باشد. 
6-6-4 رختكن

- رختکن باید داراي دیوارهایي به رنگ روشن، صاف و بدون ترک خوردگي و قابل شستشو باشد.
- درون رختکن باید به تعداد کارگران و نفرات حاضر در محل، کمد، جالباسي و جاکفشي موجود باشد.

- در صورت یکي بودن کمد و لباس و جاکفشي باید نایلون هاي جاکفشي در اختیار کارگران قرار داده شود.
- کف کمدها از زمین باید حداقل20سانتي متر باالتر باشد.

- کارگران باید پس از انجام کار لباس هاي کار خود را در کمدهاي مخصوص قرار دهند.
6-6-5  آبدارخانه

- کف و دیوار آبدارخانه باید از نوع مقاوم، سالم، بدون ترک و شکاف و قابل شستشو باشد.
- در آبدارخانه باید به تعداد کافي کمد و قفسه هایي مخصوص قرارگیري ظروف وجود داشته باشد و حداقل فاصله 

این کمدها از سطح زمین 20سانتي متر باشد.
- درب آبدارخانه باید از نوع خود بسته شو باشد و پنجره هاي بازشو آن به توري ضدزنگ مجهز باشد.

- آبدارخانه باید داراي تهویه مناسب و نور کافي بوده و شیشه و درب و پنجره هاي آن تمیز باشد.
- کف آبدارخانه باید از جنس قابل شستشو، بدون ترک خوردگي و داراي شیب مناسب به طرف کف شوي بوده و 

آب روگاه آن به حفاظ مجهز باشد.
- ظروف و لوازم مورد استفاده باید در کابینت و قفسه هاي مجهز نگه داري شود.

- جنس ظروف آبدارخانه باید از جنس ضدزنگ و بدون ترک  خوردگي و لب پریدگي باشد.
- مواد شوینده و پاک کننده مصرفي باید استاندارد و داراي پروانه ساخت باشد. 

- ظروف زباله باید داراي درب پدالي بوده و عالوه بر استفاده از کیسه زباله، قابل شستشو نیز باشد.
- استعمال دخانیات در آبدارخانه ممنوع است.
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6-6-6 ايمني کار با لیفتراک

6-6-6-1 قبل از حرکت
سوخت، روغن، قسمت هاي هیدرولیک، محل هاي نشت روغن، چرخ ها، باطري، کابل هاي باطري، ترمز، ترمزدستي، 
و  زنجیر  خار  زنجیرها،  کابل ها،  لرزش(،  و  بازي  نظر  )از  نیرو  انتقال  قسمت هاي  و  موتور  چراغ ها،  بوق،  فرمان، 

شاخک هاي باالبرنده )از نظر ترک خوردگي یا خمیدگي( بازدید شوند. 
6-6-6-2 در زمان شروع و در حین حرکت

- فقط افراد آموزش دیده مجاز خواهند بود با لیفتراک رانندگي کنند؛
- از وسایل حفاظت فردي و لباس کار استفاده شود؛

- سرعت در حد مجاز باشد )5کیلومتر در ساعت(؛
- شاخک ها در هنگام حرکت حداقل 20سانتي متر از زمین فاصله داشته باشد؛

- هنگام رانندگي هیچ یک از اعضاي بدن راننده بیرون از کابین قرار نگیرد؛
- مسیر حرکت از نظر موانع، ناهمواري و لغزندگي شناسایي گردد؛

- در سرازیري ها با دنده عقب حرکت شود؛
- در سرباالیي ها فاصله شاخک ها از زمین بیشتر از 20سانتي متر و با توجه به شیب جاده باشد؛

- رانندگي با لیفتراک فاقد محافظ اتاق، ممنوع است؛
- هنگام عبور از پیچ ها و تقاطع ها از بوق یا چراغ هشدار استفاده شود؛

- بارگیري و تخلیه بار فقط پس از توقف کامل لیفتراک انجام شود؛
- بیشتر از ظرفیت مجاز لیفتراک بارگیري نشود؛

- سبقت، سوار کردن افراد متفرقه، حرکت زیگزاگ، ترمز شدید و دور زدن با سرعت باال ممنوع است؛
- از بلند کردن بارهاي نامتعادل و نامطمئن خودداري شود؛

- از بلند کردن بار با یک شاخک یا هل دادن بار خودداري شود؛
- بعد از بلند کردن بار، شاخک ها به عقب متمایل شود؛

- ارتفاع بار نباید مانع از دید راننده گردد؛
- توقف و یا عبور و مرور افراد زیر شاخک ها ممنوع است؛

- هیچ گاه از شاخک هاي لیفتراک نباید به عنوان نردبان استفاده شود؛
- قبل از بلند کردن بار از سالم بودن پالت ها و بسته ها و تناسب آن ها با نوع کار اطمینان حاصل شود؛

- حمل بارهاي طویل مانند لوله هاي فلزي، تیرآهن، پروفیل و اجسام مشابه ممنوع است؛
- به هنگام ورود و خروج از انبار )جهت تطابق چشم با تغییر نور( توقف کامل کرده، سپس اقدام به حرکت شود.

6-6-6-3 هنگام پارک کردن
- از پارک کردن در جلوي درب ها و وسایل آتش نشاني خودداري شود؛
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- بعد از پارک کردن شاخک ها کمي به سمت جلو شیب داده و به سطح زمین رسانیده شوند؛
- قبل از پیاده شدن ترمز دستي کشیده، دنده را خالص کرده و سوییچ از جاي خود خارج شود؛

- لیفتراک در محل تعیین شده مجاز پارک شود.

7  مشخصات و وظايف مسئول شب ايستگاه بازيافت
7-1 مشخصات مسئول شب ايستگاه

مسئول شب ایستگاه باید با توجه به موارد زیر از کارکنان با سابقه و مورد تایید کارفرما، انتخاب و  به واحد متولی 
معرفي شود:

- تابعیت ایراني؛
- عدم سو پیشینه؛

- عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر؛
- داراي سواد حداقل دیپلم؛

- خدمت نظام وظیفه انجام داده یا مشخص؛
- امکان همکاري به مدت حداقل 6 ماه؛

- متعهد به وظایف محوله و وقت شناسي؛
- داراي ظاهر موجه و مرتب؛

- داراي کارت شناسایي تایید شده؛
- استخدام شده واحد مربوطه )برخوردار از حقوق ثابت و بیمه و مزایا و ...(؛

- قبل از شروع کار باید مهارت هاي الزم و آموزش هاي الزم را در خصوص فعالیت هاي ایستگاه، دفترچه پیمان و 
نحوه کار تجهیزات دیده باشد؛

- نداشتن منع قانوني براي کار.
7-2  شرح وظايف مسئول شب ايستگاه

- شروع کار 
 

- پوشیدن لباس کار و الصاق کارت شناسایي معتبر عکس دار روي آن؛
- بازدید و کنترل وضعیت عمومي، واحدها و تجهیزات ایستگاه ها

 

• تحویل ایستگاه از شیفت روز به صورتي که کار روزانه خاتمه یافته باشد، شستشو، نظافت و ضدعفوني محوطه 
ایستگاه و  باشد و سمپاشي  انجام شده  ایستگاه  اتاق ها، غرفه ها، دستگاه ها و تجهیزات داخل  ایستگاه، کلیه 

محیط پیرامون آن طبق برنامه زمانبندی انجام شده باشد؛
• اعالم حضور به واحد مربوطه و امضاي دفتر مربوط یا پانچ کارت؛

• تاسیسات برق، آب، گاز  ، تلفن و ... ایستگاه؛
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- کنترل بهداشت فردي، تردد و اسکان کارگران و کارکنان ایستگاه

- جلوگیري از پذیرش هرگونه پسماندهاي خشک )از وانت ها و عوامل پیمانکار یا عوامل متفرقه( در شیفت شب
- جلوگیري از جداسازي و تفکیک در شیفت شب

- جلوگیري از دپوي پسماندهاي خشک یا پسماندهاي دفني در ایستگاه و هماهنگي به منظور بارگیري و انتقال سریع 
آن ها و تخلیه کامل ایستگاه حداکثر تا ساعت 20:00

- جلوگیري از هر گونه فعالیت یا سد معبر در اطراف ایستگاه
- پاسخ گویي

-  خاتمه شیفت و تحویل ایستگاه به نحو مطلوب به مسئول شیفت روز.

8 فرآيند عملیات ايستگاه های بازيافت
فرآیند عملیات در ایستگاه هاي بازیافت مطابق نمودار شکل 1 است.

• سامانه اطفاي حریق و کپسول آتش نشاني و اطمینان از بیمه آتش سوزي ایستگاه؛
• جعبه کمک هاي اولیه؛

دپو،  غرفه هاي  خودروها،  پارکینگ  نگهباني،  اتاق  ایستگاه،  رییس  اتاق  پیمانکار،  اتاق  مسئول شب،  اتاق   •
سرویس هاي بهداشتي و اسکان کارگري )تخت و ملزومات، موکت، یخچال، بخاري، اجاق گاز، کولر و تهویه(؛

• باسکول )اطمینان از نرم افزار توزین و ثبت صحیح اعداد و ارقام داده شده و صحت چاپ گر دستگاه(، نوار 
نقاله، لیفتراک و سایر ماشین هاي موجود متناسب با قرارداد؛

• حضور و غیاب و ثبت کارگران طبق فهرست از پیش تعیین شده و در صورت لزوم درخواست کارت شناسایي 
معتبر عکس دار از کارگران و جلوگیري از حضور، تردد، فعالیت و یا سکونت افراد خارج از فهرست، افراد داراي 

صغر سني و افراد داراي منع قانوني براي کار؛
• اطمینان از رعایت تمامي موازین بهداشت و ایمني فردي )استحمام، لباس مناسب، واکسیناسیون و اخذ 

کارت بهداشت(، اخالقي و فني توسط کارکنان؛

• مسئول ایستگاه موظف است ضمن فراهم آوردن امکان دسترسي هرکدام از مسئوالن سازمان به آمار یا هر 
پارامتر مدنظر در هر وقت از شیفت کاري نسبت به پاسخ گویي و اطالع رساني از نحوه کار به تمام مراجعان 

مجاز و ثبت مشخصات مراجعه کنندگان در فرم مخصوص مراجعان با ثبت ساعت مراجعه اقدام نماید.
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شکل 1- نمودار فرآیند عملیات در ایستگاه هاي بازیافت
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الف پیوست 
)اطالعاتی(

بازيافت ايستگاه هاي  ارزيابی 
کلیه دستورالعمل هاي ابالغي اعم از بهداشتي و اجرایي و یا موارد تصریح شده در متن قراردادها مي تواند مالک ارزیابی 

چگونگی انجام عملیات در ایستگاه های بازیافت قرار گیرد. 
نمونه ای از بازبینه1 )چک لیست( ارزیابی ایستگاه های بازیافت در زیر آمده است. الزم به توضیح است که بر حسب 

نوع ایستگاه، موقعیت جغرافیایی، شرایط قرارداد و ... بازبینه یادشده قابل تغییر می باشد.

1 - Check list  

جدول الف-1- وضعیت ايستگاه و عملیات پردازش

پیوست
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ادامه جدول الف-1- وضعیت ايستگاه و عملیات پردازش
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ادامه جدول الف-1- وضعیت ايستگاه و عملیات پردازش
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جدول الف-2- وضعیت اسكان کارگري
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جدول الف-3- وضعیت کارکنان
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ادامه  جدول الف-3- وضعیت کارکنان


