مقدمه:
ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ از ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
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ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻟﺰاﻣﻲ

ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ در اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ داﻳﺮه اﺳﺖ و اﻳﻦ داﻳﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺎ داﻳﺮه ،اﻟﺰام و
دﺳﺘﻮر اﺳﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم :ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻛﻼه اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ
ﻫﺴﺘﻴﺪ) .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ!(
ﭘﺲ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ،ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺰام ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
ﻛﺎري را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ داﻳﺮه آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
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ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ

ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ در اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻴﺰ داﻳﺮه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ داﻳﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﺧﻂ ارﻳﺐ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ
وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ داﻳﺮه ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺖ.

مفھوم :شما حق نداريد در اين مکان سيگار بکشيد!
)نبايد بکشيد!(
پس عالئم ايمنی ممنوعيت ،عالئمی ھستند ،که
ممنوعيت در انجام کاری را می رسانند و با دايره قرمز
و خط اريب مشخص می شوند.

عالئم ايمنی زير نمونه ھايی از عالئم ايمنی ممنوعيت ھستند:
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ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه

ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ در اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻻﺿﻼع اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺎﺷﻴﻪ ي ﻣﺸﻜﻲ دارد و رﻧﮓ داﺧﻞ آن
زرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ زرد ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺣﺘﻴﺎط ،ﻫﺸﺪار و ﻳﺎ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ
زرد رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺮدد.
نکته :در ايران متاسفانه اغلب مشاھده شده است که به "عالئم ايمنی"" ،عالئم ھشدار دھنده" می گويند .انتخاب واژه "عالئم
ايمنی ھشدار دھنده" اشتباه است .چون عالئم ھشدار دھنده ،يک جزء از  ٥نوع از انواع عالئم ايمنی می باشند و نمی توان
ھر عالمتی را ھشداردھنده تلقی کرد .ممکن است اصال عالمتی ھشدار ندھد ،و مثال يک پيام ايمنی را القا کند )مثال يک
مسير خروج اضطراری را نشان دھد .يعنی راھنمايی کند(

مفھوم :شما ممکن است با خطر آتش روبرو شويد.
)احتياط کنيد!(
پس عالئم ايمنی ھشدار دھنده ،عالئمی ھستند ،که به
شما خطر بالقوه ای را ھشدار می دھد و از شما
درخواست می کند عمل نا ايمنی انجام ندھيد) .مثال در
مقابل مواد قابل اشتعال ،سيگار نکشيد(.

عالئم ايمنی زير نمونه ھايی از عالئم ايمنی ھشدار دھنده ھستند:

-4

ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻦ

ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ در اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻦ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ و ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﺷﺪ.
نکته :شکل ھندسی می تواند مستطيل نيز باشد.

مفھوم :در مواقع حادثه وضعيت ايمن اين است که
در اين نقطه تجمع کنيد) .وضعيت ايمن در اين نقطه
برقرار است(.
پس عالئم ايمنی وضعيت ايمن ،عالئمی ھستند ،که
وضعيت ايمنی را برای شما مشخص می کنند و يا
مسيرھای خروج ايمن را به شما نشان می دھند و
يا در نھايت يک وسيله ی يا تجھيزات ايمنی خاصی
را به شما نشان می دھند.

عالئم ايمنی زير نمونه ھايی از عالئم ايمنی وضعيت ايمن ھستند:
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شکل ھندسی در اين عاليم نيز مربع است ولی اين مربع به رنگ قرمز می باشد .معنی ترکيب رنگ
قرمز با مربع ،می تواند پيامی در خصوص آتش  ،آتش نشانی و يا تجھيزات آتش نشانی باشد.
نکته :شکل ھندسی می تواند مستطيل نيز باشد

مفھوم :يعنی شما با مشاھده ی عالئمی که با مربع قرمز
رنگ مشخص شده اند ،می بايست متوجه شويد که با يکی
از تجھيزات ايمنی و آتش نشانی سروکار داريد

عالئم ايمنی زير نمونه ھايی از عالئم ايمنی آتش نشانی ھستند:

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

