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 چک لیست ایمنی در کتابخانه ها

 

 موضوع  بله خیر نامشخص  وضیحات ت
ها متناسب با  آیا حجم و تعداد کتاب  -1    

 کتابخانه است؟ قفسه 
های تیز و برنده داخل کانکس  آیا محل  -2    

های کتاب پد گذاری و محافظت  و قفسه 
 اند؟ شده 

ای ساخته  آیا وسایل کتابخانه به گونه  -3    
شده است که برای کودک خطری نداشته  

های میز گرد  باشند؟ برای مثال آیا گوشه 
 هستند؟ 

به دیوار پیچ  های کتاب محکم آیا قفسه  -4    
 اند؟ شده 

آیا میزان روشنایی محیط جهت مطالعه   -5    
 در حد مطلوب است؟ 

های  آیا وسایل غیرضروری روی قفسه  -6    
 کتاب قرار دارد؟ 

نشانی با های آتش آیا تعداد کپسول  -7    
ی  توجه به فضای مطالعه و محیط به اندازه

 کافی وجود دارد؟ 
نشانی های آتش شارژ کپسول آیا تاریخ   -8    

 معتبر است؟ 
آیا کتابداران آشنایی الزم )تئوری و   -9    

عملی( با نحوه کار با سیلندرهای 
 اند؟نشانی را طی کرده آنش 
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آیا کپسول گاز جهت طبخ و یا به عنوان   -10    
منبع سوخت جهت بخاری گازی خارج از  

 محیط و در فضایی جدا قرار دارد؟ 
ا از بست استاندارد و ایمن جهت  آی -11    

اتصال شلنگ به کپسول گاز استفاده شده  
 است؟

آیا درب تابلوی برق مورد بازدید قفل  -12    
 شده است؟ 

آیا تابلوی برق مورد بازدید، از نظر  -13    
 جلوگیری از نفوذ آب باران مناسب است؟

های هشدار، بر روی درب  آیا نشانه  -14    
 برق نصب شده است؟تابلو 

آیا محل استقرار تابلوی برق مورد   -15    
بازدید از نظر برخورد با وسایل نقلیه، 

 مناسب است؟ 
ای توسط کارشناسان  آیا بازدید دوره  -16    

نشانی و مسئول برق و دیگر  آتش 
 گیرند؟کارشناسان ایمنی، صورت می 

پله  اگر برای رسیدن به کتابخانه باید از  -17    
 استفاده کرد، آیا امنیت الزم را دارند؟

آیا کتابخانه سیستم   -18    
 گرمایشی/سرمایشی استاندارد دارد؟ 

آیا پریزهای برق بدون استفاده، دارای  -19    
 روکش و یا محافظ هستند؟
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 هالیست سالمت در کتابخانه چک
 

 موضوع  بله خیر نامشخص  توضیحات
طور مستمر  محیط بهآیا نظافت  -1    

 پذیرد؟انجام می

 آیا تهویه هوای اتاق مناسب است؟  -2    

های اولیه در کتابخانه  آیا جعبه کمک  -3    
 موجود است؟ 

های  آیا وسایل ضروری در جعبه کمک  -4    
 اولیه قرار دارند؟ 

آیا تاریخ مواد مصرفی )مانند داروها(  -5    
 شوند و معتبراند؟ می به طور مرتب کنترل 

های اولیه دور از دسترس  آیا جعبه کمک -6    
 کودکان قرار دارد؟ 

 


