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رعایت گردد.
. جهت ایجاد گرمایش محل اسکان کارکنان حتما از بخارى هاى 
اطمینان  حتما  تهویه  و  دودکش  وجود  از  و  شود  استفاده  استاندارد 

حاصل گردد.
. در صورتى که در مزارع از کپسول هاى اکسیژن استفاده مى نمایید 
باید کپسول از تابش مستقیم خورشید به دور بوده و در محل هاى 

مناسب نگهدارى و از ورود هرگونه ضربه به آنها خوددارى گردد.
از نکات ایمنى مهم دیگر که مى توان به آن ها اشاره نمود:

. از تردد خردساالن در اطراف استخرهاى پرورش ماهى جلوگیرى 
گردد.

. اطراف کانال هاى آب رسانى ورودى و خروجى اصلى و فرعى،حتما 
حصارکشى(فنس)انجام گیرد.

. در محوطه هاى داخلى و بیرونى مزارع در محل هایى که احتمال 
هرگونه خطرى وجود دارد حتما تابلوهاى هشداردهنده نصب گردد.

. ابتدا و انتهاى کلیه لوله هاى بکار رفته در مزارع پرورش 
ماهى توسط حفاظ هاى تورى گالوانیزه پوشیده گردد.

شکلى  به  ماهى  پرورش  استخرهاى  ارتباطى  هاى  راه   .
منظور  به  بازدیدکنندگان  و  کارکنان  تردد  که  گردد  طراحى 

سرکشى از استخرها به راحتى انجام گیرد.
خطر  و  لغزندگى  کاهش  منظور  به  سال  سرد  فصول  در   .
سقوط به داخل استخرها حتما روى دیوارهاى استخرها نمک 

پاشى انجام گیرد.
. در مزارع آبزى پرورى نسبت به نصب و تجهیز جعبه هاى 

کمک هاى اولیه اقدام گردد.
مالکین استخرهاى ذخیره آب کشاورزى ملزم به 
اطراف  در  حصار  کشیدن  از  ایمنى  کامل  رعایت 
موارد  و  باشند  مى  آنها  از  دائم  حفاظت  و  استخر 
ایمنى از بروز هرگونه حادثه از جمله غرق شدگى 

جلوگیرى گردد.
نکته مهم: مسئولیت پرداخت خسارت و دیه در صورت عدم 
رعایت موارد ایمنى به عهده مالک و پرورش دهنده مى باشد.

قابل توجه آبزى پروران عزیز:
بروز  از  جلوگیرى  و  بیشتر  ایمنى  جهت  عزیز  پروران  آبزى 
هرگونه خسارت احتمالى مزارع خود از انواع بیمه ها استفاده 
و بیمه نمایند، ضمنًا بیمه تولید آبزیان اجبارى و الزامى است.
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از خطر،وقتى در یک  میزان درجه دور بودن  از  عبارت است  ایمنى 
محیط کار ایمنى وجود داشته باشد،امکان وقوع حوادث کمتر خواهد 
به  و  شد  نخواهد  محقق  مطلق  و  صددرصد  صورت  به  ایمنى  بود. 

همین دلیل ایمنى را حفاظت نسبى در برابر خطرات مى دانیم.
از  بیشتر  ورى  بهره  ماهى،براى  پرورش  و  تکثیر  مزرعه  مدیر  یک 
امکانات موجود در سودآورى خود،مسئولیت سنگینى بر عهده دارد. 
چه بسا اگر به هر دلیلى سودآورى او دچار مشکل و خللى گردد با 
تجدید نظر و بهبود در مدیریت خود مى تواند در سال هاى بعد سود 

از دست رفته و خسارت مالى وارده را مجددا جبران نماید.
اما یادمان باشد که هیچ راهى براى جبران تلفات انسانى که در بروز 
حوادث رخ مى دهد وجود ندارد و براى جبران خسارات مالى گاهى 

باید تاوان بسیار سنگینى را متقبل شد.
موضوع مخاطرات بهداشتى همیشه در مزارع پرورش ماهى از اهمیت 
خاصى برخوردار است اما در این نوشتار سعى خواهد شد عزیزان تولید 
کننده را با رعایت موضوعات و مسائل ایمنى و خطرات احتمالى که 
ممکن است در هر واحد آبزى پرورى رخ دهد آشنا نماییم. امید آنکه 
مطالعه و بکارگیرى این مطالب بتواند کمک نماید تا در آینده شاهد 

آبزى  واحدهاى  در  کمترى  مالى  و  جانى  خسارات  و  حوادث  بروز 
پرورى باشیم.

1-رعایت نکات ایمنى مربوط به برق:
امروزه اکثر واحدهاى تولید ماهیان زینتى و ماهیان پرورشى بمنظور 
هاى  هوادهى،گرمایشى،پمپ  (دستگاههاى  مکانیزاسیون  ایجاد 
برگشتى و ...)از برق استفاده مى نمایند که نیاز است در این خصوص 

به موارد ذیل توجه گردد:
پرورى  آبزى  واحدهاى  در  برق  هاى  سیستم  اندازى  راه  و  نصب   .
توسط افراد متخصص و مجرب انجام گیرد.پیشنهاد مى گردد براى 
این منظور از طریق انعقاد قرارداد با شرکت هاى معتبر که مسئولیت 

کامل اجراى طرح را متقبل مى گردند اقدام شود.
. کلیه کابل ها و سیم هاى مرتبط با برق،استاندارد و از جنس غیرقابل 
یا  و  مرطوب  محیط  از  و  رود  بکار  دار  روکش  و  آب  ضد  و  اشتعال 

تماس با آب به دور باشد.
و  استاندارد  هاى  پایه  نصب  با  برق  هاى  سیم  و  ها  کابل  تمامى   .
مستحکم به صورت هوایى از بخش باالى استخرها عبور کند و از 

روى زمین قرار دادن آنها جدا خوددارى گردد.

. کلیه سیم کشى ها،تابلوهاى برق،کلیدهاى برق به صورت دوره اى 
توسط افراد متخصص مورد بررسى و بازبینى قرار گیرد.

. استفاده از تجهیزات محافظ جان و کلیدهاى ایمنى در سیستمهاى 
الکتریکى الزامى مى باشد.

 
2-رعایت نکات ایمنى جهت جلوگیرى از آتش سوزى:

. در صورتى که در واحدهاى آبزى پرورى به منظور ایجاد گرمایش 
شود،کلیه  مى  استفاده  شهرى  گاز  از  تولید  هاى  سالن  و  پرسنل 
عملیات گازکشى توسط افراد مجرب انجام گردد و بصورت دوره اى 

مورد بررسى و بازبینى قرار گیرد.
. سیستم هاى هشداردهنده اعالم حریق(زنگ خطر و آژیر) و اطفاى 

حریق در مرکز آبزى پرورى پیش بینى گردد.
. براى کلیه کارکنان و پرسنل در خصوص به کارگیرى سیستم هاى 

اطفاى حریق آموزشهاى عملى الزم پیش بینى گردد.
. در صورتیکه آبزى پرور مجبور به نگهدارى سوخت(گازوئیل،نفت)در 
محل مزرعه مى باشد حتما از تانکرهاى استاندارد که احتمال نشت 
از آنها وجود نداشته باشد استفاده نماید و کلیه نکات ایمنى به خوبى 
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