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ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان قم 

موضوع : رعایت ایمنی خطوط برق در زمان فعالیت ساختمانی

با سـالم و احتـرام  

           به استحضار می رساند بمنظور رعایت نکات ایمنی الزم است مجریان ساختمانها در هنگام اجرای عملیات ساختمانی 
موارد ذیل را اطالع داشته باشند تا شاهد حوادثی تلخ برای کارگران ساختمان نباشیم . لذا خواهشمند است دستور فرمایید 

ناظران ساختمانی در کلیه ساخت و سازها ، بمنظور رعایت نکات ایمنی این موارد را  در نظر داشته باشند : 

١- قبل از شروع به فعالت ساختمانی ،  مجریان الزم است موارد حریم شبکه های توزیع را رعایت نمایند.
      که حریم برای خطوط فشار ضعیف ١/٣ متر و برای خطوط فشار متوسط ٢/١ متر می باشد .

٢- درموقع تخریب ساختمان یا گود برداری، حریم پایه های شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط برق رعایت شود و مراقبت 
الزم از عـدم برخورد ادوات گـودبرداری به پایـه ها و شبکه شبکه های برق بعمل آید و در صورت گود برداری در معـابر و

پیاده رو ها ( جهت اطالع از کابل های زیر زمینی ) حتماً با شرکت توزیع برق ( تلفن ١٢١ ) هماهنگی بعمل آید .

٣- از ریختن مصـالح ساختمانی زیر شبکه  های برق که باعث کاهش ارتفـاع و نزدیک شدن افـراد به شبکـه می شود جـداً   
      خـودداری گردد .

٤- انشعاب برق درخواستی جهت ساخت و ساز ساختمان باید مجهـز به کلید فیوز RCD باشد و کلیه تجهیزات فلزی نظیـر 
      انواع باالبر ها و داربسـت ها ، ارت شود .

٥- آرماتوربند و دیگر کارگران را نسبت به وجود شبکه فشارمتوسط برق و خطرات آن آگاه نموده تا میلگرد و دیگر تجهیزات
      فلزی را به شبکه برق نزدیک ننمایند.

٦- جهت جابجایی و یا  باالبردن آهن آالت و سایر لوازم ، مراقبت از عدم ورود به حریم شبکه برق اطالع رسانی گـردد . 

٧- هرگونه دخل تصرف و عایق نمودن شبکه های برق ممنـوع می باشد و در صورت وجود حریم و نیاز به رفع آن ، مراتب با 
     شرکت توزیع نیروی برق منطقه مربوطه مکاتبه و در خواست رفع حریم صورت پذیرد.

٨- در موقـع بستن داربست حـریم شبکه برق رعایت شود و در صورت نزدیک بودن به شبکه ، سمت شبکه برق می بایست 
      فنـس پالستیکی عایق نصـب شود تا از برخورد لوازم سنگ کاری و دیگر لوازم به شبکه برق جلوگیری شود .

٩- در صورتیکه پنجره ها سمت شبکه فشار متوسط باشند حتی االمکان تا آخرین لحظه ساخت و ساز مسدود شود .
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١٠- در پایان ساخـت و ساز پنجـره های سمـت شبکـه فشار متوسـط قابلیـت بـاز شدن نداشتـه باشند .

١١- باالبردن لوازم به داخل واحد ها از سمت پنجره در صورت وجود  شبکه فشار متوسط ممنوع می باشد .

١٢- رعایت دقیق موارد فوق الذکر از بروز حوادث ناگوار جلوگیری خواهد کرد . 

 مراتـب جهـت استحضـار و دستـور اقـدام الزم  ارسـال مـی گـردد . 


