
 

 چک لیست ایمنی هتل های سطح شهر شیراز
 وس هسضن:
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 نام بازدیذ کننذه:  تاریخ بازدیذ : 

 هشخصات هتل:

 ضوبضُ جَاظ: ضوبضُ پطٍاًِ: ًبم ّتل:

 هسبحت ظیطثٌب: هسبحت ظهیي : سبل سبذت: وس پستی:

 هسبحت پبضویٌگ: تؼساز اتبلْب: ًَع سبظُ  : تؼساز طجمبت:

 تؼساز پطسٌل ّتل : تؼساز طجمبت پبضویٌگ: ظطفیت پبضویٌگ: 

 تلفي ّتل: حساوثط ظطفیت پصیطش هْوبى : تؼسازترت:

 آزضس ّتل:

 تلفي ّوطاُ: ًبم ،ًبم ذبًَازگی هبله ّتل: 

 تلفي ّوطاُ: ًبم ،ًبم ذبًَازگی هسیطّتل: 

 چک لیست ایونی راه های خروج اضطراری هتل:

 ذیط ثلِ آیب ّتل زاضای ضاُ ذطٍج اضططاضی هی ثبضس؟

 زض غَضت ٍجَز ضاُ ّبی ذطٍج اضططاضی ًَع آى ضا هطرع ًوبییس.

 

 دوربست داخلی  

 دوربست خارجی 

 پله فلسی

 ذیط ثلِ آیب زضثْبی ذطٍج اضططاضی زض جْت ذطٍج ثبظ هی ضًَس؟

 ذیط ثلِ آیب زضة ضاّْبی ذطٍج اضططاضی ثسٍى استفبزُ اظ ولیس یب ّطگًَِ وَضطی ثبظ هی ضًَس؟

 ذیط ثلِ زضة ، ثسًِ ، سمف ٍ وف( اظ ًَع همبٍم زض ثطاثط حطاضت )هػبلح ثٌبیی( هی ثبضس؟آیب اجعا تطىیل زٌّسُ ضاُ ذطٍج اضططاضی ) 

 ذیط ثلِ آیب ضاّْبی ذطٍج ػوَهی ٍ اضططاضی ّتل زاضای ًطبًگط طجمِ ٍ ػالئن ذطٍج اضططاضی هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ ظهیي ًػت ضسُ اًس؟.هتطی اظ وف 5هتطی ٍ ػالئن ذطٍج اضططاض زض اضتفبع  1.5آیب ًطبًگط طجمبت زض اضتفبع 

 ذیط ثلِ آیب ػالئن ذطٍج اضططاض لبثلیت زیس زض تبضیىی )ضجطًگ ( زاضًس؟

 ذیط ثلِ آیب ّتل زاضای غًطاتَض ثطق اضططاضی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب غًطاتَض ثطق اضططاضی ّتل ثِ طَض ذَزوبض ٍاضز هساض هی ضَز؟ 

 ذیط ثلِ آیب ضاُ ذطٍج اضططاضی ّتل زاضای ًَض وبفی جْت تبهیي ضٍضٌبیی هی ثبضس؟ 

 ذیط ثلِ آیب زٍضثٌسی)زّلیع( پلىبى ذطٍج اضططاض ثِ ًحَی هی ثبضس وِ هبًغ ٍضٍز آتص ، زٍز ٍ گبظّبی سوی ثِ زاذل آى ضَز؟

 ذیط ثلِ هی ثبضس؟ آیب پلىبى ذطٍج اضططاضی زض توبهی اٍلبت ذبلی اظ هَاًغ ٍ اجسبم هعاحن

 ذیط ثلِ آیب ضاُ ذطٍج اضططاضی هٌتْی ثِ یه فضبی آظاز)هحَطِ ثبظ، ذیبثبى یب هؼجط ػوَهی( هی ضَز؟

 ذیط ثلِ آیب پلىبى ذطٍج اضططاض اظ ثبالتطیي طجمِ سبذتوبى تب طجمِ ّوىف اهتساز زاضز؟

 آبی )ثابت( هتل:اطفایی چک لیست ایونی تجهیسات 

 ذیط ثلِ فبیط َّظضیل( هی ثبضس؟ -هجْع ثِ جؼجِ آتص ًطبًی )فبیط ثبوسآیب سبذتوبى ّتل 

 ذیط ثلِ آیب هىبى ًػت جؼجِ ّبی آتص ًطبًی زض هؼطؼ زیس لطاض زاضًس؟
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 ذیط ثلِ آیب چیسهبى جؼجِ ّبی آتص ًطبًی ثِ ًحَی هیجبضس وِ توبهی هىبًْب ضا تحت پَضص لطاض زٌّس؟

 ذیط ثلِ آیب جؼجِ ّبی آتص ًطبًی, فؼبل ٍ لبثل ثْطُ ثطزاضی هی ثبضٌس؟ 

 ذیط ثلِ آیب جؼجِ ّبی آتص ًطبًی, هتػل ثِ هٌجغ شذیطُ اذتػبغی آة آتص ًطبًی هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى ّتل هجْع ثِ سیستن ذطه آتص ًطبًی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ٍ لبثل ثْطُ ثطزاضی هی ثبضس؟آیب سیستن ذطه آتص ًطبًی زاضای اتػبالت وبهل 

 ذیط ثلِ آیب سیستن ذطه اظ ّوىف سبذتوبى تب آذطیي طجمِ سبذتوبى اهتساز زاضز؟

 ذیط ثلِ آیب اهىبى حضَض ذَزضٍّبی آتص ًطبًی زض توبهی سبػتْبی ضجبًِ ضٍظ تب هجبٍضت ٍضٍزی ضیط ذطه سبذتوبى ٍجَز زاضز؟

 ذیط ثلِ آتص ًطبًی زض حسالل یه ضلغ سبذتوبى ٍجَز زاضز؟ آیب اهىبى اًجبم ػولیبت ثبالثطّبی

 چک لیست ایونی خاهوش کننذه های دستی :

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى ّتل ثِ ذبهَش وٌٌسُ ّبی زستی  ) وپسَل آتص ًطبًی( هجْع هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ثبضس؟آیب تؼساز ٍ تَظیغ ذبهَش وٌٌسُ ّبی زستی، هتٌبست ثب ٍسؼت ٍ ظیطثٌبی سبذتوبى ّتل هی 

 ذیط ثلِ آیب ًَع ٍ هحل ًػت ذبهَش وٌٌسُ ّب، هتٌبست ثب وبضثطی هىبى ًػت ضسُ هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ آیب ذبهَش وٌٌسُ ّبی هَجَز زض هحل زاضای تبضید اػتجبض هی ثبضٌس؟ 

 چک لیست آهوزش ایونی هتل :

 ذیط ثلِ آیب ّتل زاضای هسئَل یب هطبٍض ایوٌی ٍ آتص ًطبًی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب تبسیسبت ٍ تجْیعات اهسازی ٍ اطفبیی ّتل ثِ غَضت زٍضُ ای هَضز ثبظثیٌی هسئَل یب هطبٍض ایوٌی ٍ آتص ًطبًی لطاض هی گیطز؟

 ذیط ثلِ آیب وبضوٌبى ّتل آهَظضْبی الظم زض ذػَظ همبثلِ ثب حطیك ٍ حَازث ٍ ثىبض گیطی تجْیعات اطفبیی ضا گصضاًسُ اًس؟

 ذیط ثلِ هیبى وبضوٌبى ّتل، وویتِ ایوٌی)ثب تَاًبیی ٍ آهَظش هطتجط(جْت همبثلِ ثب حطیك ٍ حَازث تطىیل ضسُ است؟آیب اظ 

 چک لیست ایونی سیستن اعالم و اطفاء حریك دستی و خودکار هتل :

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى ّتل هجْع ثِ سیستن اػالم حطیك زستی )ظًگ حطیك،آغیط ٍ ضستی(هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ سیستن اػالم حطیك زستی، فؼبل هی ثبضس ؟آیب 

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى زاضای سیستن ذَزوبض وطف ٍ ّطساض حطیك )ززوتَض زٍزی ، حطاضتی ٍ... ( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب سیستن ذَزوبض وطف ٍ ّطساض حطیك سبذتوبى، فؼبل هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ گًَِ ایست وِ توبهی هىبًْب ضا تحت پَضص لطاض زّس؟آیب سیستن ذَزوبض وطف ٍ ّطساض حطیك سبذتوبى ثِ 

 ذیط ثلِ آیب آغیط سیستن ّطساض حطیك زض ّوِ طجمبت ٍ هىبًْب لبثل زضن ٍ ضٌیسى هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى ّتل زاضای ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض )اسپطیٌىلط( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ایب ضلِ یبسَئیچی ثؼساظوٌتَضثطق جْت لطغ اتَهبتیه زضظهبى اتػب ل ثطق ًػت ضسُ است؟  

 ذیط ثلِ آیب ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض سبذتوبى،فؼبل هی ثبضس؟

تحت آیب ططاحی ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض سبذتوبى ثِ گًَِ ای است وِ توبهی هىبًْبی پطذطط ، هیبى ذطط ٍ ضاّْبی ذطٍج اضططای ضا 
 پَضص لطاض زّس؟

 ذیط ثلِ

 ذیط ثلِ آیب ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض سبذتوبى ثِ هٌجغ شذیطُ اذتػبغی آة هتػل هی ثبضس؟
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 چک لیست ایونی برق هتل :

 ذیط ثلِ آیب سین وطی ّبی ثطق ضٍوبض سبذتوبى اظ جٌس وبثل )یب ػجَض اظ زاذل زاوت( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ولیس ٍ پطیعّبی زضپَش زاض )ثبضاًی( استفبزُ ضسُ است؟ آیب زض هحَطِ ّبی ضٍثبظ سبذتوبى ّتل اظ

 ذیط ثلِ آیب تبثلَّبی ثطق زاضای زضپَش هحىن ٍ هٌبست هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ آیب زض تبثلَّبی ثطق اظ فیَظّبی اتَهبتیه ٍ استبًساضز استفبزُ ضسُ است؟

 ذیط ثلِ ظهبى اتػبل ثطق ًػت ضسُ است؟آیب ضلِ یب سَئیچی ثؼس اظ وٌتَض ثطق جْت لطغ اتَهبتیه زض 

 ذیط ثلِ آیب اظ زاوت ّبی هجعا جْت تبسیسبت ثطلی ٍهىبًیىی ) گبظ، آة، فبضالة( استفبزُ ضسُ است؟

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى هجْع ثِ غبػمِ گیط ٍ سیستن اضتیٌگ هی ثبضس؟

 چک لیست ایونی گاز و سیستن گرهایشی هتل :

 ذیط ثلِ ّتل اظ ثربضی ثب ضؼلِ ثبظ استفبزُ هی ضَز؟ آیب ثطای گطهبیص اتبلْبی

 ذیط ثلِ آیب زٍزوص ثربضی زضٍى اتبلْب ایوي هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب زٍزوص ّب زض پطت ثبم زاضای والّه ایوي هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ آیب ضػبیت حسالل یه هتط جْت زٍزوص ّب زض پطت ثبم ضػبیت ضسُ است؟

 هتل : چک لیست ایونی هوتورخانه

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى زاضای هَتَضذبًِ هجعا ) ذبضج اظ سبذتوبى ّتل ( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب هَتَضذبًِ زاضای زضة ذطٍج اضططاضی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب زضة فلعی ٍ آستبًِ ظیط زضة ثطای هَتَضذبًِ زض ًظط گطفتِ ضسُ است؟

 ذیط ثلِ ًظط گطفتِ ضسُ است؟آیب تَْیِ هٌبست ثِ تٌبست حجن هَتَضذبًِ زض 

 ذیط ثلِ آیب هَتَضذبًِ هجْع ثِ یىی اظ سیستن ّبی اػالم یب اطفبء حطیك زستی یب ذَزوبض هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب هَتَضذبًِ هجْع ثِ ذبهَش وٌٌسُ زستی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب فضبی هَتَضذبًِ ػبضی اظ ّطگًَِ وبال یب اجٌبس هستؼول هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ غًطاتَض ثطق اضططاضی ثِ ًحَ هٌبسجی زض جبی ذَز هحىن ضسُ است؟آیب 

 ذیط ثلِ آیب وبثل ّبی ثطق ذبضج اظ ضؼبع حطاضتی لَلِ ّبی ثربض یب آة زاؽ لطاض زاضًس؟

 چک لیست ایونی استخر هتل :

 ذیط ثلِ آیب ّتل زاضای استرط هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ سین اظ زضٍى لَلِ پالستیىی سرت ضسُ است؟آیب زض سین وطی ّبی ثطق استرط ضػبیت ػجَض 

 ذیط ثلِ آیب تجْیعات ثطلی ثىبض ضفتِ زض استرط )چطاؽ ّب، ولیسّب ، پطیعّب ٍ غیطُ ( اظ ًَع ضس آة هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ سبًتی هتط اجطا ضسُ است؟ 121آیب زض اططاف استرط هسیط حطوتی غیط لغعًسُ ثبػطؼ حسالل 

 ذیط ثلِ استرط پلىبى ذطٍج اظ آة ًػت ضسُ است؟آیب زض اططاف 

 ذیط ثلِ آیب زض اضالع زاذلی استرط زستگیطُ هوتس ثب لطط هٌبست ًػت ضسُ است؟

 ذیط ثلِ ػسز جلیمِ ًجبت تجْیع ضسُ است؟ 5آیب هحَطِ استرط ثِ حسالل 
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 ذیط ثلِ آیب زضة استرط زاضای لفل سَئیچی ٍ جه ) استپ( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ غَضت ٍلَع آتص سَظی زض ّتل ، اهىبى استفبزُ اظ آة استرط جْت آثگیطی ذَزضٍّبی آتص ًطبًی ٍجَز زاضز؟آیب زض 

   چک لیست ایونی انبار هتل :

 ذیط ثلِ آیب ّتل زاضای اًجبض هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب اًجبض زاضای زضة ذطٍج اضططاضی )ثیص اظ یه زضة( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ضسُ زض زیَاض،سمف ٍ وف اًجبض زض ثطاثط حطیك استمبهت زاضًس؟آیب هػبلح استفبزُ 

 ذیط ثلِ آیب اًجبض زاضای تَْیِ هٌبست ٍ هتٌبست ثب حجن وبال هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب زض چیٌص وبالّب ضػبیت فبغلِ ایوي ٍ استبًساضز تب زیَاضّب ، سمف ٍ هٌبثغ ضٍضٌبیی یب حطاضتی ضسُ است؟

 ذیط ثلِ چسجیسُ ثِ سمف ٍ زاضای حجبة ٍ تَضی زض اًجبض استفبزُ ضسُ است؟ آیب اظ الهپْبی

 ذیط ثلِ آیب اًجبض هجْع ثِ یىی اظ سیستن ّبی اػالم یب اطفبء حطیك زستی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب اًجبض هجْع ثِ ذبهَش وٌٌسُ زستی هی ثبضس؟

   چه لیست ایوٌی آضپعذبًِ ّتل :

 ذیط ثلِ هی ثبضس؟آیب ّتل زاضای آضپعذبًِ 

 ذیط ثلِ آیب آضپعذبًِ زاضای زضة ذطٍج اضططاضی )ثیص اظ یه زضة( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب هػبلح استفبزُ ضسُ زض زیَاض،سمف ٍ وف آضپعذبًِ زض ثطاثط حطیك استمبهت زاضًس؟

 ذیط ثلِ آیب سیستن تَْیِ آضپعذبًِ هتٌبست ثب هسبحت آضپعذبًِ هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ذَضان پعی هجْع ثِ زستگبُ تطهَوَپل هی ثبضٌس؟آیب اجبلْبی 

 ذیط ثلِ آیب سیلٌسض گبظ ٍ زستگبُ ّبی زاضای ضؼلِ ثبظ زض جبی هٌبست )ضػبیت حسالل یه هتط ثب هَاز لبثل اضتؼبل( لطاض گطفتِ اًس؟

 ذیط ثلِ آیب آضپعذبًِ هجْع ثِ وپسَل آتص ًطبًی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ اظ سیستن ّبی اػالم یب اطفبء حطیك زستی یب ذَزوبض هی ثبضس؟آیب آضپعذبًِ هجْع ثِ یىی 

   چک لیست ایونی  باالبر هتل :

 ذیط ثلِ آیب زض سبذتوبى ّتل ثبالثط ٍجَز زاضز؟

 ذیط ثلِ آیب ثبالثط هجْع ثِ حسگط ذَزوبض)سٌسَض( هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب اططاف زّبًِ ثبالثط حفبظ ًػت ضسُ است؟

   ایوٌی آسبًسَض زض ّتل : چه لیست

 ذیط ثلِ آیب ّتل زاضای آسبًسَض هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب آسبًسَض زاضای زٍ زضة چبُ آسبًسَض ٍ وبثیي هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب وبثیي آسبًسَض هجْع ثِ ظًگ اػالم ذطط یب تلفي هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب آسبًسَض هتػل ثِ ثطق اضططاضی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ تَْیِ ٍ ضٍضٌبیی آسبًسَض فؼبل است؟آیب سیستن 

 ذیط ثلِ سبًتی هتط هی ثبضس؟ 151*151آیب اثؼبز هفیس چبّه آسبًسَض حسالل 



 

 چک لیست ایمنی هتل های سطح شهر شیراز
 وس هسضن:

FS/SP-F26/0 
 5اظ  5غفحِ: 

 
 ذیط ثلِ آیب ضػبیت ػسم ػجَض ّطگًَِ تبسیسبت اظ زضٍى چبّه آسبًسَض ضسُ است؟

 ذیط ثلِ آیب آسبًسَض تب پبییي تطیي طجمِ سبذتوبى )ضٍی فًَساسیَى( اهتساز زاضز؟

 ذیط ثلِ هی ثبضس؟ co2آیب تبثلَ ثطق آسبًسَض زاضای ذبهَش وٌٌسُ 

 ذیط ثلِ آیب آسبًسَض اجطاضسُ زاضای تبییسیِ استبًساضز هی ثبضس؟

 اطالعات عووهی هتل :

 زض غَضتی وِ ّتل زاضای هسئَل یب هطبٍض ایوٌی ٍ آتص ًطبًی هی ثبضس لطفب هطرػبت ًبهجطزُ ضا لیس ًوبییس:

تلفي    ًبم،ًبم ذبًَازگی:
 ّوطاُ:

  

 ذیط ثلِ زض غَضت ػسم ٍجَز هسئَل یب هطبٍض ایوٌی ، آیب هسیطیت ّتل توبیل ثِ جصة ٍ ثىبضگیطی چٌیي فطزی زاضز؟

   لطفب اظ ططف هسیطیت ّتل یه ًفط ثِ ػٌَاى ضاثط سبظهبى آتص ًطبًی هؼطفی ضَز:

 : تبضید تَلس ضوبضُ ضٌبسٌبهِ: ًبم پسض: ًبم : 

 سبثمِ ذسهت: سوت فؼلی: تحػیالت:

 ًساضز                 ون                       هتَسط                  ظیبز هیعاى آضٌبیی ثب آهَظضْبی اهسازی ٍ اطفبیی :

 چِ تؼساز زضة ٍضٍز ٍ ذطٍج اغلی ثِ ّتل ٍجَز زاضز؟ زض غَضت لعٍم ًطبًی آًْب ضا لیس وٌیس.

 ذیط ثلِ هتط ( ضیط ّیسضاًت ضْطی ًػت ضسُ است؟ 311هحسٍزُ سبذتوبى ّتل ) حساوثط آیب زض 

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى ّتل زض هجبٍضت پوپ ثٌعیي یب سبیط هطاوع پطذطط لطاض زاضز؟

 ذیط ثلِ ایب ّتل زاضای ثیوِ آتص سَظی هی ثبضس؟

 آضپعذبًِ زض وسام طجمِ اظ ّتل لطاض زاضز؟

  طجمِ اظ ّتل لطاض زاضز؟اًجبض زض وسام 

 ذیط ثلِ آیب ّتل ثِ زلیل لسهت سبظُ جعٍ آثبض تبضیری ٍ هیطاثی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب زض ّتل تبوٌَى آتص سَظی یب حبزثِ ای ضخ زازُ است؟

  زض غَضت ٍلَع حبزثِ ػلت آى ضا لیس ًوبییس.

  ًحَُ همبثلِ ٍ وٌتطل آى ضا لیس ًوبییس.

  آتص ًطبًی ّتل ضا لیس ًوبییس.تؼساز وپسَل ّبی 

  تبضید پبیبى ضبضغ وپسَلْب چِ ظهبًی هیجبضس؟

 ٍاحس ایوٌی ٍ پیطگیطی                                 37366675زض غَضت ٍجَز ّطگًَِ سَال ثب ضوبضُ ّبی شیل توبس حبغل ًوبییس. 

 تَضیحبت:

 


