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 کلیه دستورات مامورین حراست را اجرا و قبل از ورود به سایت مجوز اخذ نمایید. 1
 باشد. می ممنوع مطلقاً ها محوطه .سیگار کشیدن2
 میباشد. ممنوع مطلقاً ها محوطه در همراه تلفن از استفاده .3
 باشد. می ممنوع مطلقاً بندر در گرم سالح حمل .4
 آن داشتن راههم صورت در و ممنوع بندر در محوطه  سیمبی و ضبط و رادیو فیلمبرداري و عکسبرداري دوربین ،کبریت، فندك داشتن همراه به .5
 نمایید. تحویل حراست مامورین به را
 باشد.می ممنوع مطلقاً ها محوطه داخل از فیلمبرداري و عکسبرداري .هرگونه6
 فرمایید. توجه بندر در موجود راهنمایی و دهنده هشدار ایمنی، تابلوهاي عالئم به .7
 . باشند ورود پروانه داراي بایست می بندر به ورود براي نقلیه وسائط .8
 باشد.می کیلومتر 50 ها محوطه در نقلیه وسیله مجاز سرعت .حداکثر9

 باشد. می ممنوع مربوطه مسئولین با هماهنگی بدون عملیاتی واحدهاي به افراد ورود .10
 عمل به لوگیريج آنها فعالیت از صورت این غیر در باشند، برخوردار کار با متناسب استحفاظی البسه از بایستمی فعالیتی نوع هر جهت افراد .11

 آمد. خواهد
 دست تگاهیدس و وسیله هیچ به و نموده توجه ایمنی هايتوصیه به نمایید تردد عملیاتی هاي سایت در که نمایدمی ایجاب فعالیت نوع چنانچه .12

 نزنید.
 فرمایید. خودداري هادستگاه به شدن نزدیک از بیشتر ایمنی حفظ جهت .13
 خوددارینمائید. جداً انداري، راه مهاياهر و کلیدها الخصوص علی هايدستگاه به دادن دست .از14
مرتبط را اخذ ،سپس اقدام به انجام کار  مجوز مربوطه مسئول از سرد و گرم کارهاي انجام از قبل و ندهید انجام مجوز بدون را کاري هیچ .15

 نمائید.
 مطابق توصیه هاي زیر عمل نمایید:.درهنگام بازدید به محض شندین آژیر خطر ،فورا 16

 خونسردي خودراحفظ کنید .-
اگر درحال رانندگی هستید بالفاصله خودروي خود را  در سمت راست جاده متوقف نموده و آنرا خاموش نمائید بطوریکه جاده هاي اصلی و -

 فرعی را مسدود ننماید وسوئیچ مربوطه را در ان قرار دهید.
 باد،در جهت مخالف باد و به سمت نزدیک ترین نقطه تجمع و راه خروج باتوجه به عالئم اضطراري حرکت کنید.با درنظر گرفتن مسیر  -
 .پس از بازدید از سایت مجوز ورود خود را به تائید مالقات شونده رسانده و هنگام خروج آن را به مامورین حراست تحویل دهید.17 

 ه شده در محوطه ها ریخته و با رعایت نظافت ، ما را در حفظ محیط زیست یاري نمائید.زباله هاي خود را در سطلهاي زباله تعبی18
 

 


