إدارة مكافحة الحريق واإلنقاذ في بورتالند
مكتب مدير اإلدارة
1300 SE Gideon St.
Portland, OR 97202-2419
هاتف503-823-3712 :
فاكس503-823-3925 :

طلب تصريح
أجهزة متنقلة تعمل بالبروبان

ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻛل ﻣوﻗﻊ  /ﻛﺷك .رﺳوم
دوﻻرا أﻣرﯾﻛ ًﯾﺎ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ.
اﻟﺗﺻرﯾﺢ 35
ً
كيفية تقديم طلب للحصول على التصريح:
• اﺳﺗﻛﻣل ﺑﯾﺎﻧﺎت ھذا اﻟطﻠب وأرﺳﻠﮫ ﻣﺻﺣوﺑًﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘرر .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻠن ﯾﺗم إﺻدار اﻟﺗﺻرﯾﺢ.
• أرﺳل اﻟطﻠب اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﻣﺻﺣوﺑًﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ 35دوﻻرً ا أﻣرﯾﻛﯾًﺎ أو ﺳﻠﱢﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان:
( .SE Gideon St., Portland, OR 97202 1300ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﯿﻜﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ "أﻣﯿﻦ ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ") ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻣل 8:00 :ﺻﺑﺎﺣً ﺎ –  3:30ﻣﺳﺎءً ،اﻹﺛﻧﯾن – اﻟﺟﻣﻌﺔ.
• ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀًﺎ إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ  ،pfrpc@portlandoregon.govﺛم اﻻﺗﺻﺎل ﻹﺟراء اﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ
اﻻﺋﺗﻣﺎن.

استكمل المعلومات التالية واقرأ كافة المتطلبات الواردة في الجانب الخلفي من هذا الطلب.
قد يتم إلغاء التصاريح أو إصدار دعاوى مثول في حالة عدم مراعاة الشروط.
نوع التشغيل:

عربة يد/فاترينة طعام

شاحنة طعام

كشك مهرجانات/أحداث

غير ذلك (وصف):
اسم مقدم الطلب:
اسم النشاط التجاري:
مالك النشاط التجاري:
عنوان البريد:
هاتف االتصال:
المكان الذي سوف توجد به ال ُمعدة:

(اسم الحدث أو عنوان موقع العربة/شاحنة الطعام)

قرأت وفهمت المتطلبات الواردة في الجانب الخلفي من هذا النموذج وسأعمل على تنفيذها .فضلً عن ذلك سأقدم جميع المعلومات للموظفين العاملين في
هذا المكان .وأفهم أن عدم االلتزام بهذه المتطلبات قد ينجم عنه إلغاء التصريح أو إصدار دعوة مثول.

التاريخ:

التوقيع:
الرجاء تعليق هذا التصريح في مكان ظاهر
لالستخدام المكتبي فقط
التاريخ:

رقم التصريح:

لمبلغ النقدي

رقم الشيك:

رقم اإليصال:
تم االستلم من:
تم إصدار التصريح
بواسطة:
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تصريح أجهزة طهي متنقلة تعمل بالبروبان

صفحة  1من 2

متطلبات استخدام األجهزة المتنقلة التي تعمل بالبروبان
يجب على كافة البائعين الحصول على تصاريح سارية المفعول الستخدام البروبان وتعليقها في مكان ظاهر في كل كشك/عربة.
وإذا تعذر على عمليات التشغيل تعليقها ،فيجب أن تبرز تصريحها ساري المفعول الستخدام البروبان في المكان حسب الطلب.
 .1يجب أن يتضمن كل مكان يستخدم األجهزة المتنقلة التي تعمل بالبروبان طفاية حريق واحدة من فئة التصنيف 2أ 10-ب ج أو أعلى.
يجب استخدام طفاية حريق من الفئة ك في حالة الطهي باستعمال مقلة دهون عميقة أو أي جهاز إذا زاد مستوى زيت أو دهن الطهي
عن ¼ بوصة .يجب أن تخضع كافة طفايات الحريق للصيانة السنوية وأن تحمل بطاقة سارية المفعول من شركة معتمدة لتصنيع
طفايات الحريق.
 .2يجب عدم تخزين أسطوانات البروبان في المباني أو الهياكل المحاطة .ويجب أن تكون الخزانات خارج العربة في منطقة جيدة التهوية.
 .3عندما ال يكون الجهاز قيد االستعمال أو عند تغيير األسطوانة ،يجب إيقاف إمداد الوقود في األسطوانة (وليس في الجهاز).
 .4يجب وضع كافة األجهزة بعيدًا عن اللهب أو األجهزة المصدرة للشرر للحيلولة دون تعرض األسطوانة للسخونة الزائدة .ويجب أن
يكون هناك خلوص قدره قدم واحدة على األقل بين األجهزة والمواد القابلة للحتراق.
 .5يجب اعتماد كافة المعدات واألجهزة المستخدمة في نظام الوقود الستخدام البروبان.
 .6يجب حماية كافة المعدات من األضرار المادية.
 .7يجب أن يسهل الوصول إلى جميع الصمامات.
 .8يجب تزويد األجهزة التي ال يكون لهبها مرئيًا أثناء التشغيل بجهاز أوتوماتيكي إليقاف إمداد الوقود.
 .9يجب أن تقتصر عربات/شاحنات البيع على إمدادات من الوقود تكفي أسبوعين (أسطوانتان  25جالونًا كحد أقصى).
 .10يجب استعمال جميع المعدات حسب الغرض المصممة له.
• يجب عدم وضع األسطوانات المصممة للستعمال الرأسي على جانبها أثناء االستعمال.
• يجب تثبيت األسطوانات التي تزيد سعتها عن خمسة جالونات في وضعية قائمة لمنع سقوطها أو سرقتها.
• يجب استخدام منظم على كل أسطوانة .في حالة استخدام ُمشعب غاز ،فيمكن توصيل أسطوانتين بمنظم واحد.
• يجب استعمال أطواق (حلقات) واقية حول الصمامات بجميع األسطوانات ويجب أن تكون في حالة جيدة.
• يجب أن يوجد ختم تاريخ اختبار هيدروستاتيكي ساري المفعول على جميع األسطوانات.
• يجب عدم ربط  /وضع أسطوانات البروبان مع أسطوانات ثاني أكسيد الكربون.
• يجب تزويد كافة األسطوانات بجهاز منع فرط تعبئة .وغير مسموح بالخزانات غير المزودة بهذا الجهاز.
• يجب عدم استعمال أي أشرطة على الوصلة بين المنظم وأسطوانة البروبان .فهذه الوصلة مصممة لتلمس معدن بمعدن.
• يجب استبدال المنظمات والوصلت والخراطيم في حالة تلفها.
• يجب عدم جمع خطوط اإلمداد م ًعا.
• يجب أال يتجاوز طول الخرطوم بين ال ُمنظم وال ُمشعب قدمين.
• يُسمح فقط باستعمال أقفزة معتمدة لألجهزة التي تعمل بغاز البروبان في خطوط اإلمداد .وممنوع استعمال أقفزة الطائرات أو
السيارات أو غيرها من أنواع األقفزة األخرى.
• يجب أن يكون خرطوم اإلمداد طويلً بما يكفي لربط الجهاز باألسطوانة ،على أال يزيد طوله عن الحد اللزم.
 .11أجهزة التسخين/التدفئة التي تعمل بالبروبان غير معتمدة للستخدام داخل المباني تحت أي ظرف .وهذا يتضمن وال يقتصر على الخيام
والهياكل المعدة للستخدام خارج المباني.
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