حفظ و نگهـداری
خطزات اٗوٌٖ را تا حفظ ٍ ًگْذارٕ هح٘ـط ّإ مار در ٍضؼ٘ت هطلَب اس ت٘ي تثزٗذ .
حذاقل دٍ خزٍجٖ تاس (تذٍى هاًـغ) در آسهاٗشگاُ تؼث٘ـِ شذُ تاشذ .
حذاقل دٍ راّزٍٕ تاس (تـذٍى هاًـغ) تِ طزف درّإ خزٍجٖ آسهاٗشگاُ اٗجاد شذُ تاشذ .
ّوـَارُ ،هَاد ٍ ٍساٗـل غ٘ز ضـزٍرٕ را اس رٍٕ ه٘شّإ مارّ ،ـَدّإ تخار ،مف آسهاٗشـگاُ ،راّزٍّا ٍ ...
تـزداشتِ ٍ در هحل ّإ هٌاسة قزار دّ٘ذ .
ً٘ـنوت ّـا ،ه٘ـشّإ مـار ٍ دٗـگز سطـَح آسهاٗشگاّٖ را پس اس ّـز تار استفـادُ تا ٗل هـادُ پـاك
مٌٌـذُ ٗـا ضـذ ػفًَٖ مٌٌذُ تو٘ش ًواٗ٘ذ .
ّوـٔ تجْ٘ـشات تاٗستٖ قثـل اس استفادُ تاسرسٖ شًَذ .
ش٘شِ آالت هَرد استفـادُ درآسهاٗشگـاُ تاٗذ اس جٌس تزٍس٘ل٘نات تاشٌذ .
در صَرت استفادُ اس هَاد پاك مٌٌذُ دٕ مزٍهات ٗا اس٘ذ سَلفَرٗل در آسهاٗشگاُ ،دقت مٌ٘ذ مِ پاك
مزدى فقط هحذٍد تِ َّد تخار تاشذ ،در غ٘ز اٗي صَرت ملزٗذّإ سوٖ ملزٍهت٘ل اس هحلَل مزٍهات/اس٘ذ
سَلفَرٗل آساد هٖ شًَذ .
سؼٖ شـَد اس هحـلَل ّإ پاك مٌٌذٓ غ٘زمزٍهاتٖ استفادُ شَد .
در صـَرتٖ مِ آسهـاٗشْا ًاتوام هاًذُ تاشٌذٗ ،ادداشتٖ حإٍ ًَع هَاد ش٘و٘اٖٗ هَرد استفادًُ ،ام ٍ ًام
خاًَادگٖ آسهاٗشگز ٍ شوارُ تواس اٍ در مٌار دستگاّْإ هَرد استفادُ قزار دادُ شَد .
مف آسهاٗشگـاُ را در ّوـٔ اٍقـات خشـل ًگْذارٗذ .
در صَرت رٗـشش ّزگًَِ هَاد ش٘و٘اٖٗ ٗا آب ،مـف آسهاٗشگـاُ را تالفاصـلِ تو٘ش مزدُ ٍ تا قزاردادى ػالئـن
ّشـذار ،دٗگزاى را ًسثت تِ خطزات تالقَُ سُزخَردى آگــاُ ًواٗ٘ذ .

تز رٍٕ ّؤ هاش٘ي آالت ٍ تجْ٘شات تحت تؼو٘ز ٗا تٌظ٘ن ،تاٗستٖ قثـل اس آًـنِ قاتـل استفادُ تاشٌذ،
تزچسة ّشذار ًصة گزدد .
س٘فَى ّإ مف آسهاٗشگاُ ٍ سٌ٘ل ّا تاٗستٖ تِ طَر هزتة تخلِ٘ شذُ ٍ شستِ شًَذ تا اس خزٍج گـاسّإ
ًاهطثـَع ٗا آساد شذى تَٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ در جلَگ٘زٕ شَد .
س٘فَى ّاٖٗ مِ تِ طَر هزتة هَرد استفادُ قزار ًوٖ گ٘زًذ تزإ هواًؼت اس تثخ٘ز آب تْتز است تا 02-02
ه٘لٖ ل٘تـز رٍغي هؼذًٖ پز شًَذ .
ّؤ س٘لٌذرّإ گاس فشزدُ تاٗستٖ تِ طَر هحنن تا سًج٘ز ٗا طٌاب تصَرت ثاتت تستِ شًَذ .
س٘لٌذرّإ خـالٖ را ػالهت گذارٕ مٌ٘ذ ٍ توام اقذاهـات حفاظتٖ ٍ اٗوٌٖ را در هَرد آًـْا ّوـاًٌذ
س٘لٌذرّإ پز رػاٗت مٌ٘ذ .
ملِ٘ اهَر خـذهات ٍ ًگْذارٕ تاٗستٖ تَسط پزسٌل هتخصص ٍ هجاس اًجام پذٗزد.

