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HSE PLAN



شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان 
HSE PLANشت ، ایمنی و محیط زیست راهنماي تدوین طرح بهدا

:مقدمه
مستندي است که کلیـه پیمانکـاران موظفنـد در زمـان     HSE-PLANبهداشت و محیط زیست طرح ایمنی،

راهنمـاي حاضـر بـه عنـوان     . ي مناقصه به عنوان بخشی از پیشنهاد فنی خود به کارفرما ارائـه نماینـد  برگزار
HSEمدرکی در راستاي تسهیل در تهیه  PLAN     پیمانکاران شرکت پاالیش نفـت شـهید تنـدگویان تهـران

:این راهنما داراي دو بخش اصلی به شرح ذیل است. تهیه شده است

HSEهاي مرتبط بـا هریـک از الزامـات    نیازمندي:داخل کادر مطالب درج شده در ) الف PLAN  در ایـن
در تعریف الزامات مربوطه مالحظـات منـدرج در ایـن    دبطوریکه پیمانکاران بای. بخش توضیح داده شده است

.بخش را مد نظر قرار دهند

رده شـده  ر این قسـمت آو از الزامات بند فوق دهاییو مثالنمونه:مطالب درج شده در خارج از کادر) ب
.تواند مورد استفاده قرار گیرداست که به عنوان راهنما می

HSE PLAN در تمام طول مدت اجراي پیمان مورد بـازنگري قـرار گیـرد   بایدمدرکی زنده و پویا است که .
هـاي عملیـاتی   باشد که اغلب جنبـه میکنترل عملیاتمربوط به 13هاي اصلی این طرح بند یکی از بخش

هـا و عملیـات خطرنـاك و    در ایـن بنـد کلیـه فعالیـت    . گرددمیآوري کارگاه را شامل طرح از تجهیز تا جمع
الزم به ذکـر اسـت کـه بایـد     . گرددنیازمند کنترل در سه حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص می

جه به حجم و ماهیت پیمان نیازمند به تغییر بوده و باید مورد هاي این بند از طرح با توتوجه داشت سرفصل
. بازنگري قرار گیرد

HSEدفترچه شرایط و شـرح کـار   "بایستی کلیه الزامات مندرج در PLAN-HSEدر تهیه : یادآوري

ت محیطـی، الزامـا  هاي الزامات قانونی، الزامات ایمنی، الزامات بهداشتی، الزامات زیستشامل بخش("پیمان
آوري کارگـاه،  بهداشت محیط، الزامات مصرف منابع، الزامات تجهیز کارگاه، الزامات بازسازي محـیط و جمـع  

لحاظ ... ) هاي اجرایی کارفرما و ، روشHSEفهرست مخاطرات عمده پروژه ، الزامات ساختار نیروي انسانی 
.گردد
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:شماره مدرك و ویرایش
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تهران شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان

هدف- 1

:در ذیل آمده است نمونه اي از هدف طرح 
هـاي  تشریح و تبیین کلیه فعالیـت شود نامیده میHSEو برنامهطرحپسطرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست که از این هدف از 

ی جهـت  هـاي شـغل  تاثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیري از بروز حـوادث جـانی، خسـارات مـالی، بیمـاري     

. باشدمیدر پروژهHSEهاي زیست محیطی و بهبود عملکرد همکاران، کارفرما، پیمانکاران فرعی و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیب

.باشداین طرح به عنوان مبنایی براي سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه می

جهت دسترسی همکاران موجـود  کارگاه/ شده و یک نسخه از آن در محل سایتتشریحاین طرح براي کلیه همکاران فعال در پروژه

همچنین این طرح جهت نیروهاي جدید االستخدام و پیمانکاران فرعی مرتبط با این شرکت  نیز در جلسات پیش از شروع . باشدمی

.باشندمیعملیات تشریح خواهد شد و ایشان نیز موظف به رعایت کلیه ضوابط ذکر شده در این طرح

دامنه کاربرد- 2

:به طور مثال

اصـلی  (جهت کلیه همکاران، پیمانکاران ………………در پروژه ……………هاي کاري شرکت این طرح در کلیه محیط

.باشدالزم االجرا می) و فرعی

ژه تحـت کنتـرل   هـاي مـرتبط بـا عملیـات پـرو     هاي کاري هرگونه محل فیزیکی که در آن فعالیتالزم به ذکر است منظور ازمحیط

هاي شرکت در هنگام حمـل و نقـل کـاال و یـا     فعالیتHSEبا توجه به این تعریف تاثیرات . شودانجام می……………شرکت 

.بایست در نظر گرفته شودهاي خارج از سایت نیز با توجه به این طرح میماموریت

در این قسمت هدف . این بخش از طرح به نوعی مقدمه محسوب شده و به بیان اهداف طرح می پردازد: راهنما
.به کاربران معرفی می گردد HSE Planاز طراحی  

از جملـه کلیـه محلهـاي    .شـود و اشخاص مشمول آن مطـرح مـی  HSEاربرد طرح در این بخش دامنه ک: راهنما
فیزیکی، اماکن، دفاتر، سایت ها، مسیرها و نقاط مبداء و مقصد جهت انجام ماموریت هاي کاري و حمل و نقل کاال
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تهران شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان

تعاریف- 3

:نمونه تعاریف به صورت ذیل است

پروژهپیمانکار:شرکت

.دارنداشتغالشرکتدرپیمانییارسمیصورتبهکهشودمیاطالقافراديکلیهبه:رکنانکا

منبع، وضعیت و یا اقدامی که داراي پتانسیل آسیب، به صورت مصدومیت، بیماري و یا خسارات مالی و یا ترکیبـی از آنهـا   : خطر
.باشد

تعریف خصوصیات آنفرآیند شناسایی تشخیص وجود یک خطر و :شناسایی خطر

ترکیبی از احتمال رخداد یک اتفاق خطرناك و وخامت مصدومیت، بیماري یا خسارت وارده که :ریسک ایمنی و بهداشت
.تواند به موجب آن اتفاق پدید آیدمی

درجه دوري از خطر: ایمنی

، مرگ و یا خسارت به اموال رخ )آنصرف نظر از وخامت(اتفاق مرتبط با کار که به موجب آن یک مصدومیت، بیماري :رویداد
. داده یا بتواند رخ دهد

.یک حادثه رویدادي است که منجر به مصدومیت، بیماري، مرگ و یا خسارت به اموال شود:حادثه

شبه «رویدادي که به موجب آن مصدومیت، بیماري یا مرگ و میر یا خسارت به اموال رخ ندهد، به عنوان یک :شبه حادثه
. گیردیا رخداد خطرناك مورد اشاره قرار می» اتفاق ختم به خیر«، »شبه سانحه«، »حادثه

شود و که از یک فعالیت کاري و یا محیط کار ناشی می) روحی(شرایط قابل تشخیص و نامطلوب جسمی یا ذهنی :بیماري شغلی
.شودمحیط کار بدتر می/ یا بر اثر آن فعالیت

ها و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن خاك، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسانمحیطی شامل هوا، آب،:محیط زیست
.شوداین محیط، از سازمان تا کل دنیا را شامل می. کندفعالیت می

. اشدمتقابل داشته بها یا محصوالت یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تاثیربخشی از فعالیت:جنبه محیط زیستی

سایر . دددر این بخش تعاریفی که در این طرح آمده است، ذکر می گردد تا استفاده از طرح تسهیل گر: راهنما
.تعاریف مورد نیاز برحسب مورد در این بخش می بایستی اضافه گردد
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تهران شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان

هاي محیط هر تغییري در محیط زیست اعم از مطلوب یا نامطلوب، که تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه:پیامد محیط زیستی
. باشدزیستی یک سازمان می

ترکیبی از احتمال رخداد یک جنبه زیست محیطی و وخامت پیامد ناشی آن خواه این پیامد بصورت :ریسک محیط زیستی
.دهد و یا فاجعه بار باشدتدریجی رخ 

. پذیردشود یا از آن تاثیر میسازمان مرتبط میHSEفرد یا گروهی که به عملکرد :طرف ذینفع

:تواند هرگونه انحراف از موارد زیر باشدیک عدم انطباق می. برآورده نشدن یک الزام:عدم انطباق
یی، الزامات قانونیهاي اجراهاي تخصصی، روشاستانداردهاي کاري، دستورالعمل
 الزامات قید شده در این طرحHSE

. پذیرداقدامی که براي حذف  علت یک عدم انطباق بالقوه انجام می:اقدام پیشگیرانه

. پذیرداقدامی که به منظور حذف یک عدم انطباق کشف شده صورت می: اقدام اصالحی

این موضوع اختیارات . شودآنها تعریف می» شرح شغل«ن که توسط مسئولیت نهایی افراد در دامنه اختیارات ایشا:پاسخگویی
.شودتر چه به صورت موقت و یا دائمی را نیز شامل میهاي پایینتفویض شده به رده

.شوندگازها، بخارات و ذرات معلقی که به زائد در هوا رها می:آلودگی هوا

دهاي کاريتوانایی انجام یک کار مشخص مطابق با استاندار:صالحیت

یک طرح از پیش برقرار شده براي کاهش اثرات ناشی از بروز یک وضعیت غیر معمول را که پتانسیل ایجاد آسیب :طرح اقتضایی

.را داشته باشد

میـزان ونـوع بـه بستگیاضطراريموقعیتوسعت.دباشمیعمدهحادثهیکازمنتجاضطراريموقعیتیک:اضطراريموقعیت
وضـعیت بـا مقابلـه وسـعت وشوندمیدرگیروضعیتایندرکههاییسازمانتعدادآن،دنبالبه.داردپیوستهوقوعبهرویداد

.داردحادثهشدتبهبستگیاضطراري،

عبارتبه.باشدبرداشتهدرراحادثهیکایجادپتانسیلکهشودمیگفتهناایمنیاعمالیاشرایطبه:رسانآسیببالقوهعوامل

.آیدمیوجودبهحادثهدیگرعاملچندیایکباشدنجمعصورتدرکهشودمیمحسوبحادثهفاکتوریکدیگر
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تهران شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان

HSEخط مشی - 4

شـامل  پـروژه مـی بایسـت    HSEخـط مشـی   . خاص پروژه درج می گرددHSEدر این بخش خط مشی : راهنما
درصورت (بوده و برگرفته از خط مشی شرکت HSEمدیر پروژه در قبال / سیاستگذاریها و تعهدات مدیر ارشد

خط مشی پیش از اجراي پروژه مشـخص شـده و   . ، خط مشی کارفرما و سایر خط مشی هاي موجود باشد)وجود
.وددر طی اجرا ممکن است با توجه به مقتضیات پروژه بازنگري و به روز سازي ش

هـاي  گیريشود بطوریکه راهنماي تصمیمخط مشی به عنوان نقشه، روش یا جریانی از فعالیتهاي کاري تعریف می
ها از طریق بیان اصول و قواعد مربوطه، فعالیتHSEخط مشی . باشدآینده و یا موثر در این نوع تصمیمات می

دهـد و شـرح   زیسـت نشـان مـی   سالمت، ایمنی و محیطکند؛ میزان تعهد و الزام پیمانکار را در امر را هدایت می
.کندبراي پیمانکاران ارائه و پیشنهاد می) به نسبت وظایف قانونی مشخص شده(وظایف بیشتري را 

خط مشی باید اهداف و طرحهاي ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی را بر اساس نیازهاي محـل کـار تهیـه کـرده و     
:دموضوعات زیر را تحت پوشش قرار ده

       تعهد و التزام مدیریت جهت ایجاد محیطی ایمن و سـالم و حفـظ محـیط زیسـت و حصـول اطمینـان از
وجود ایمنی و بهداشت در تمـام فعالیتهـاي صـورت گرفتـه در محـیط کـار و عـدم ایجـاد آسـیب بـه           

.زیستمحیط
 تعهد و التزام به شناسایی و کنترل مخاطراتH&S محیطـی  هـاي زیسـت   خارج از حد پذیرش و جنبـه

بارز
 اجراي قوانین مرتبط باHSEبراي دستیابی سریعتر به اهـداف  . (و رعایت حداقل استانداردهاي قانونی

نهایی از حداقل استانداردها شروع کرده و در نهایت سعی در دستیابی به حداکثر استانداردهاي قانونی 
).می نمایم

ار ایمن و حفظ محیط زیستمسئولیت پذیري کلیه کارکنان در حفظ و نگهداري محیط ک.
هاي مختلف مدیریتی جهت اجراي وظایف مسئولیت پذیري ردهHSEمحول شده.
اي خط مشی و نظارت و کنترل بر میزان تاثیر گذاري آندر بازنگري دورهمتعهد و التزا.
تعهد جهت تهیه مخارج هزینه هاي مربوطه و چگونه دستیابی به منابع مادي تامین کننده مخارج

باشدشرکت پاالیش نفت شهید تندگویان تهرانHSEمشی رستا با خطپروژه بایستی همHSEمشی خط
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تهران شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان

:به شرح ذیل استHSEنمونه خط مشی 

محیطی در پروژه و تالش در راستاي تامین یک محیط کار ایمن،پیشگیري از حوادث و کنترل ضایعات جانی، مالی و زیست
صیانت از کارکنان، تجهیزات و محیط زیست، فراهم نمودن امکانات و تخصیص منابع مورد نیاز

 هاي ملی و قابل قبول مرتبط با و دستورالعملپاالیشگاه حصول اطمینان از رعایت استانداردها، مقرراتHSE

مند مدیریتی در جهت کنترل وضعیتاستقرار یک چارچوب نظامHSEران جزء و ارتقاء سطح فرهنگ و پیمانکاشرکت
HSE

 ارتقاء سطح آگاهی و دانشHSEکلیه افراد در پروژه
فراهم نمودن فضاي مشورتی و ترغیب کارکنان به رعایت مالحظاتHSE و سعی در جهت پیشگیري از پیامدهاي نامطلوب

محیطیجانی، مالی و زیست
هاي عمومیفراهم کردن آموزشHSEعمومی جامعه در زمینه هاي جهت ارتقاء آگاهیHSE

دهی حوادث و شبه حوادث و نیز بررسی و اعالم نتایج به کارکنان، پیمانکاران و کارفرمانهادینه کردن فرهنگ گزارش
اي که مدیران، رؤسا، مسئولین و سرپرستان در حیطه عملیاتی نظارتی خود گونههاي اجرایی بهپایش مستمر کلیه فعالیت

.باشندHSEهاين و مقررات و دستورالعملمسئول اجراي قوانی

فراهم HSEها و مقاصد فوق در راستاي بهبود مستمر منابع الزم را جهت تحقق خواسته،این شرکت متعهد است در حد توان
.نماید
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هدف گذاري- 5

:پروژه به شرح ذیل استHSEنمونه اهداف 

:نمائیمپیدادستHSEما باید از طریق اهداف ذیل به خط مشی

بامرتبطهايآموزشبرگزاريHSEماهدرساعتنفر.........................میزانبهپرسنل.

هاي پروژه بدون حادثه مرگ و از کار افتادگی و با کمترین میزان آسیب جزئیاجراي عملیات و کلیه فعالیت

درصد.............................میزانبهجنبهارزیابیعددوخطراتریسکعددمیانگینکاهش.

حوادثبهمربوطهايشاخصنرخکاهش(FSI)واحد.............................میزانبه

این اهداف می بایستی برگرفتـه از خـط   . خاص پروژه تعیین و تدوین می گرددHSEدر این بخش اهداف : راهنما
ایر پروژه و کارفرما، خطرات و ریسـکهاي شناسـایی شـده و سـ    HSEپروژه، اهداف شرکت، نیاز هاي HSEمشی 

باید توجه داشت که اهداف از نظر زمانی باید به گونه اي طراحی شوند . عوامل موثر بوده و با آنها سازگار باشد
اصوال این اهداف پیش از شروع بـه کـار   . تا در زمان مقرر و پیش از برچیدن کارگاه به طور کامل اجرا شده باشد

.ز می شوندتدوین شده و در طی پروژه، بازنگري و تکمیل و به رو
برنامــه هــایی نیــز مــی بایســت جهــت دســتیابی بــه ایــن اهــداف تــدوین شــده و پــس از تعیــین مســئول اجــرا، 

تعیین HSEدر این بخش پیمانکار باید اهدافی در زمینه .برنامه ها جهت پیگیري انجام و تحقق به آنها ابالغ گردد
این اهداف باید تا آنجـا کـه   . باشدمیHSEوص مسائل هاي پیمانکاران در خصگیرياین اهداف بیانگر جهت. نماید

بـوده و بـا   ) مشخص، قابل اندازه گیري، دست یافتنی، واقعی و قابل پیگیـري (یعنی SMARTکاربرد داشته باشد، 
در هنگام تعریـف اهـداف   . سازگاري داشته باشند) شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان (کارفرما HSEخط مشی 

. هاي ذي نفع شرکت بایـد در نظـر گرفتـه شـود    هاي مالی و تکنولوژیکی و نظرات طرفتواناییالزامات قانونی و
.باشنداهداف پیشگیرانه نسبت به اهداف واکنشی در اولویت بیشتري می

: تواند به اهداف زیر اشاره کردبه عنوان مثال مواردي که می
 هدف پیشگیرانه(کاهش در نرخ شبه حوادث(
هدف اصالحی) (پیمانکار/ نیروهاي شرکت(وادثکاهش در نرخ ح(
اهداف اصالحی(هاي ناشی از کار کاهش در تعداد بیماري(
کاهش در سرانه مصرف انرژي
افزایش میزان تفکیک پسماندها
هاي مهار نشدهکاهش تولید پساب
اي و آالیندهکاهش میزان تولید گازهاي گلخانه
هاي افزایش سرانه آموزشHSE)نهپیشگیرا(
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بامرتبطتجهیزاتتداركوتکمیلHSEشدهانجامنیازسنجیمطابقپروژهدر

آالتماشینونفتیموادنگهداريخازنمها،تعمیرگاهدرفعالیتازناشیمحیطیزیستهايآالیندهکاهش

سایتعمومیفضايوآشپزخانهکارگري،کمپدربهداشتیوضعیتارتقاء

هامسئولیت- 6

:به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود 

:پروژهمدیر

:باشدرد ذیل میها شامل مواسایر مسئولیت.داشتخواهدعهدهبرراپروژهHSEموضوعاتدرکلیمسئولیتوي

سیستمنگهداريوحفظاجرا،استقرار،ازاطمینانحصولHSEمراحلدرخطراتنیازها،بامتناسبآنرسانیروزبهو
.پروژهانجاممختلف

مسائلبرعالیهنظارتHSEنیازموردتجهیزاتومنابعتامینوپروژه.

برموثرادواتوتجهیزاتفرعی،نکارانپیمااستخدامی،کارکنانارزیابیوانتخاببرنظارتHSEپروژهدر.

الزاماتسایرو) ملییامحلیالزاماتازاعم(قانونیالزاماتپیمانکارانوکارکنانکلیهتبعیتوآگاهیازاطمینانحصول
.پروژهدرکاربردقابلقانونی

:کارگاهسرپرست

هامسئولیتسایر. باشدمیپاسخگوپروژهمدیربهپروژهHSE-PLANبامتناسبنیازهايتامینوسازيپیادهخصوصدروي
:باشدمیزیرمواردشامل

کارگاهدرزیست و محیطبهداشت،ایمنیبارابطهدر(پروژهمدیرتصمیماتاجراي(

شرایطبارابطهدر(پیمانخصوصیوعمومیشرایطمطالعهHSEپروژهدرانجامقابل(

در این بخش مسئولیت و پاسخگویی کلیه افرادي کـه فعالیـت ایشـان بـر موضـوعات ایمنـی، بهداشـت و        :راهنما 
محیط زیست تاثیر گذار است باید مشخص و تعریف شود، در این میان مسئولیت و پاسخگویی اصـلی بـر عهـده    

فویض اختیارات در زمینـه مسـائل   همچنین الزم است در مورد هر شغل ت. باشدمدیر عامل شرکت پیمانکار می
HSEهاي پیمانکاران نیـز در زمینـه مسـائل    توان به مسئولیتهمچنین می. کامالً مشخص گرددHSE  در قبـال

.هاي ایشان اشاره کردفعالیت
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تخصیص یافته مالیمنابعب ازاستفاده مناسHSE

واحدهايدرآنهاصحیحاجرايکنترلومحیطیزیستوبهداشتیایمنی،هايدستورالعملواجراییهايروشمطالعه
سرپرستیتحت

مربوطهواحدهايعملیاتاجراءدرتسریعوبهبودجهتهادستورالعملوهاروشاصالحپیشنهاد.

بومیپرسنلتخداماسدرمشارکتوپیشنهادHSE

نظرتحتکارگاههايدارائیواموالکلیهحفظبرنظارت.

خصوصیودولتیدوایروهاسازمانکلیهدرنظارتتحتحوزهدرشرکتحیثیتازدفاعوحقوقیمبانیکلیهازحفاظت

موجودوضعبهبودمنظوربه) ماهیانه(ادواريجلساتبرگزاريوحفاظت فنی و بهداشت کارکمیتهتشکیل

واحدو حمایت ازنیازهاپیگیريHSE

واحدعملکردبرنظارتHSE

زیستمحیطوبهداشتایمنی،هايزمینهدرخاطی،افرادباقانونیبرخوردوتذکر

:کارگاهHSEمدیر/ مسئول

 اهیکارگهايفعالیتدرکلیهزیستمحیطوایمنیبهداشت،هايدستورالعملاجراينظارت بر.

واحدسرپرستبهمربوطههايفرمماهیانه،گزارشارائهHSEدفترمرکزي

کارگاهزیستمحیطوبهداشتوایمنیتجهیزاتپیگیري،ونیازاعالم

 کارگاهدرسطحزیستمحیطوبهداشتوایمنیهايآموزشنظارت بر برگزاري

دفترمرکزيسرپرستهماهنگیباداشتیاربهوایمنیکارشناسپزشک،استخدامجهتپیگیري،ونیازاعالم

واحدسرپرستبهگزارشارایهوزیستمحیطوبهداشتوایمنیکارشناسانعملکردبرنظارتHSEمرکزيدفتر

مرکزيدفترسرپرستبهها،فعالیتتمامیمکتوبگزارش

گونهاینبابرخوردنحوهپیگیريوکارگاهسرپرستبهزیستمحیطوبهداشتوایمنیزمینهدرخاطی،افرادمعرفی
افراد

و بخشهاي در حال فعالیتمناطقازتصادفیبازدید

نهایینتیجهبهحصولتاایمنیکمیتهجلسهمصوباتکلیهپیگیريمسئولیت

هايدستورالعملابالغHSEآنازاجراياطمینانوحصولافرادسایروجزءپیمانکارانبه
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:HSEرسنل سرپرستان، کارشناسان و پ

کارگاهیهايفعالیتدرکلیهزیستمحیطوایمنیبهداشت،هايدستورالعملاجراي

واحدمدیر/ مسئول بهگزارشارائهHSEپروژه

کارگاهدرسطحزیستمحیطوبهداشتوایمنیهايآموزش

مدیر واحدبهها،فعالیتتمامیمکتوبگزارش

به مدیر واحدزیستمحیطوداشتبهوایمنیزمینهدرخاطی،افرادمعرفی

هاي در حال فعالیتو بخشمناطقازايروزانه و دورهبازدید

هايدستورالعملکنترل اجرايHSEآناجرايازاطمینانوحصولافرادسایروجزءپیمانکارانبه

:پرسنلسایر

.شدخواهدابالغآنهابهHSEواحدتوسطفعالیتانجامبهشروعازقبلکهبودهمدونوظایفشرحدارايپروژهدرپرسنلکلیه

شاملکهبودهمحیطی، بهداشتی و زیستایمنیعمومیوظایفشرحدارايشدهمشخصوظایفازغیربهپروژهدرپرسنلکلیه

:باشدمیزیرموارد

واحدبهپروژهدرکاربهشروعازقبلخودمعرفیHSEوظایفشرحوالزاماتابالغجهت

هاآنفعالیتنوعبامتناسبومناسبفرديحفاظتتجهیزاتازفادهاست

بامرتبطهاينیازمنديباآشناییHSE-PLAN،،آنهاکاملرعایتوقانونیوکاريالزاماتوزیستمحیطوبهداشتایمنی

مسئولینباآنمدیریتوبررسیثبت،درهمکاريو)تتجهیزاوهاداراییواموالخساراتورویدادهاحوادث،(رویدادگزارش
مربوطه

مسئولینباریسکارزیابیفراینددرهمکاريHSE

بیاندازدخطربهراافرادسایرسالمتکهناایمنعملهرگونهانجامعدم.

الکلیهاينوشیدنیوزاتوهمموادمخدر،موادازاستفادهعدم

پرسنلوواحدسرپرستبهزیستمحیطوتبهداشایمنی،وضعیتبهبودمنظوربهپیشنهادارائهHSE

:کارگاهحفاظت فنی و بهداشت کارکمیته

HSEمسئولکارگاه،ریاستشرکت،HSEمدیرجلسه،رئیسعنوانبهوينمایندهیاپروژهمدیرازمتشکلاستايکمیته

بررازیروظایفشرحکهمدعوعنوانبهافرادسایروپیمانکارانوکارگرانازنمایندگانییانمایندهجلسه،دبیرعنوانبهکارگاه

:داشتخواهدعهده
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پروژهاهدافبازنگريوتنظیم

وضعیتبررسیمنظوربهماهانهجلساتتشکیلHSEپروژه

پروژهزیستمحیطوپرسنلبهداشتوایمنیبرموثرمسائلخصوصدرالزمتصمیماتاتخاذ

مشکالتبهرسیدگیوثبتHSEروژهپ

اهدافبهدستیابیازاطمینانحصولمنظوربهالزماجراییاقداماتتعیینHSE

عاملمدیربهارائهمنظوربهالزمگزارشاتتهیه

پرسنلبرايفرديحفاظتتجهیزاتوآموزشینیازسنجی

بهالزمقداماتاخصوصدرگیريتصمیموکارگاهدرمهمرویدادهايوحوادثبررسیازاطمینانحصولوپیگیري
حوادثگونهاینمجددبروزازجلوگیريمنظور

)HSE(چارت سازمانی پروژه - 7

:توان به چارت ذیل اشاره داشتبه عنوان مثال می

وژهمدیر پر

رئیس کارگاه

HSEسرپرست

افسر آتش نشان HSEافسر 

جهـت  HSEگـویی نسـبت بـه    همچنین میـزان پاسـخ  HSEدر این بخش چارت سازمانی پروژه و جایگاه : راهنما 
.شوددر پروژه مشخص میHSEرا ، بررسی و رسیدگی به امور طرحریزي ، اج
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HSEو جنبهمدیریت ریسک- 8

شناسایی و ارزیابی خطرات - 1- 8

رود و در این بخـش  بشمار میHSEمدیریت ریسک در پروژه به عنوان قلب سیستم مدیریت : راهنما
خود را در مراحل مختلف اجراي پروژه مشخص نمایـد البتـه   HSEشرکت  باید نحوه مدیریت ریسک 

یـن  اي جداگانه داشت و در اي آن رویهتوان برااره شود و میالزم نیست که کل روش در این طرح اش
:هاي ذیل باشداین رویه باید شامل قسمت. بخش به آن ارجاع داد

معرفی تیم ارزیابی ریسک.1
و ) ایمنـی، بهداشـتی و زیسـت محیطـی    (شناسایی مخاطرات شامل دسته بندي انواع مخـاطرات  .2

روش شناسایی آنها
، تحلیـل  )FTA(، تحلیـل درخـت خطـا    )JSA(تجزیه تحلیل ایمنـی شـغلی   از تکنیک به عنوان مثال استفاده

ترکیـب میـزان احتمـال    (رزیابی ریسـک  نحوه ا... و ) PHL(، لیست مقدماتی خطر )PHA(مقدماتی خطر 
بـا توجـه   شرکتو تعیین میزان ریسک غیر قابل پذیرش براي ) جنبه و وخامت ناشی از آنها/ وقوع خطر

.هاي مالی و تکنولوژیکی و الزامات قانونیو تواناییHSEبه خط مشی 
نحوه کنترل و جلوگیري از بروز ریسک و همچنین در نظر گرفتن تمهیداتی بـراي کـاهش اثـرات    . 3

.ناشی از بروز تصادفی رویدادها
بخش خطرات ایمنی و بهداشتی و همچنین جنبه هاي زیست محیطی که در طی پروژه و کلیه 3در این

تهاي اجرایی، بوجود می آیند یا احتمال رخداد آنها وجود دارد، می بایستی شناسایی شـده و لیسـت   فعالی
این خطرات و جنبه ها پس از طی فرآیند ارزیابی دسته بنـدي شـده و ریسـکهاي مهـم، بـارز و      . گردند

اهش، جهت حذف، جـایگزینی، کـ  شرکتاقدامات کنترلی که . غیرقابل قبول تحت کنترل قرار می گیرند
کنترل مهندسی، کنترل اداري و استفاده از تجهیزات حفاظت فردي تعیین می کند، می بایست بـه اطـالع   

.کلیه پرسنل مرتبط رسیده و اجراي آنها بطور مستمر ارزیابی گردد
HSEشرکت موظف است روش شناسایی خطرات و جنبه ها و همچنـین متـدلوژي ارزیـابی ریسـکهاي     

. وضیح دهدخود را معرفی کرده و ت
این فرآیند باید پیش از شروع به کار و تجهیز کارگاه انجام شده تا کلیـه اقـدامات کنترلـی الزم شـامل     
خرید، تدارك ، ساخت و نصب ، آموزش و سایر اقدامات ضروري قبـل از شـروع بـه کـار جهـت ایمـن       

.سازي محیط انجام پذیرد
مستمر و بدون وقفه بوده و پیش از اجراي یـک  فرآیند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، یک فرآیند 

.ایستی بازنگري و به روز سازي شودفعالیت و در زمان انجام آن ب
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: نمونه فرآیند به شرح ذیل می باشد

برچیدنوپروژهاجرايکارگاه،تجهیزیعنی،پروژهانجاممراحلازاصلیمرحله3درپروژهبامرتبطيهاو جنبهخطراتشناسایی

.گیردمیانجامکارگاه

بـا  پرسـنل وپـروژه HSEواحـد پرسنلازمتشکلتیمیتوسطهاي مربوطه، و جنبهشدهشناساییخطراتبامرتبطهايریسک

.ارزیابی خواهد گردیدمربوطهییاجراروشبامطابقوواحدهرتجربه

وخطـرات شناسـایی روش اجرایـی ازهاي زیست محیطی و جنبههاو مدیریت ریسکارزیابیوخطراتثبتشناسایی،منظوربه

.گرددمیستفادها..................................................................................شمارهبههاو جنبهریسکارزیابی

و استفاده از چک لیسـت هـاي   JSAه با روشهایی نظیر پروژدرکاريهايفعالیتبامرتبطبینیپیشقابلومرتبطعمدهخطرات

ولـی  ها و نیز مشاهده سوابق حوادث گذشته و مصاحبه با کارکنان با تجربـه اسـتخراج مـی گـردد     بازرسی و بازدید از اماکن و محل

:باشدهاي ذیل میذاتی این پروژه، خطرات مرتبط با فعالیتخطرات عمده و 

گودبرداري و خاك برداري
در واحدهاي عملیاتیکار با کمپرسورها
 در واحدهاي عملیاتیکار با راکتورها
 در واحدهاي عملیاتی کار با دیگ هاي بخار
 کار در ارتفاع
کار با تجهیزات و دستگاههاي برقی
رشکاريعملیات جوشکاري و ب
 حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناك
کار در فضاهاي محصور
 عملیات سند بالست
انبارداري
 داربست بندي
 کار با وسایل باالبر و حمل کننده
 و پرتونگاريکار با مواد رادیو اکتیو
  کار در آزمایشگاه
 در واحد هاي عملیاتی تزریق گاز کلر
  تنش زدایی
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 رنگ آمیزي
بتن ریزي
آالتماشینوتجهیزاتازاستفاده
ارتعـاش، آالت،ماشـین وتجهیزاتازناشیسروصدايهمانندکارمحیطفیزیکیآورزیانعواملمعرضدرگرفتنقرار

شدیدسرمايوگرما،ارتعاشنور،
مختلفموادازناشیبخاراتوهافیومغبار،وگردمعرضدرگرفتنقرار
رثقیلجباتجهیزاتجابجایی
پروژهازخارجوپروژهدرترددورانندگی
تجهیزاتوموادجابجاییوانبارش

:گرفتخواهندقرارنظرمدزیرمواردشدهشناساییخطراتکلیهدر

فعالیتبامرتبطو ذینفعان پرسنل
فعالیتدراستفادهموردتجهیزات
هواخاك،آب،(زیستمحیطرويبرتجهیزاتوافرادتاثیر(

زمـان هـر دروظیفـه یکعنوانبهخطراترسانیروزبهواصالحوشناختبرايهموارهپرسنلتمامیپروژهمدتطولدر
.شدخواهندتشویقممکن

.به تفصیل بیان شده است...... لیست این خطرات در پیوست شماره 

هاي زیست محیطی بهجن-8-2
مـوارد شاملخالصهصورتبهپروژهدرکاريهايفعالیتبامرتبطبینیپیشقابلومرتبطعمدههاي زیست محیطیجنبه

:باشدمیزیر

هاي آالینده شاملجنبه:

oهاي خاكآلودگی خاك ناشی از ریزش روغن، مواد نفتی و سایر آالینده

o پروژهاالت حاصل از فعالیت ماشینآلودگی هوا ناشی دود

oآلودگی آب ناشی از فاضالب بهداشتی کارگاه

oهاي کارگاهیآلودگی تصویري ناشی از فعالیت

 جنبه تخریبی ناشی از:

oتخریب پوشش گیاهی مسیر راه

oآالتفرسایش خاك ناشی از خاکبرداري و تردد ماشین
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ي کارگاهیهاتخریب اکوسیستم منطقه به علت انجام فعالیت

هاي مصرفی شاملجنبه:

o گازوئیل( مصرف زیاد سوخت(

oمصرف زیاد آب

. به تفصیل بیان شده است....... این جنبه ها در پیوست شماره لیست 

الزامات قانونی و استانداردها- 9

:نمونه اي از این روند به صورت ذیل می باشد

و ایجادباهمچنیننمود؛خواهدحاصلاطمینانهاآنرعایتازپروژهدرمنطقه ايوملیقوانینوالزاماتشناختباشرکتاین

جلسـات وهـا ممیـزي شغلی،ایمنیآنالیزها،بازرسیکار،مجوزهايسیستمآن،رعایتبهافرادالزاموHSE-PLANازتبعیت

بامرتبطسازمانیبرونودرونارتباطاتسیستموبهداشتیوایمنیهايدستورالعملواجراییهايروشپروژه،درHSEمنظم

HSEمتعهدکارفرماباقرارداددرمندرجالزاماتکلیهبهراخودشرکتاین. کردخواهدحاصلناطمیناالزاماتیچنینرعایتاز

.داندمیاالجراالزمخودبرايرافوقالزاماتکلیهودانسته

پیش از شروع به کار پروژه، شرکت موظف است نسبت به شناسایی الزامات قانونی و سـایر الزامـات   : راهنما
این امـر  . جراي پروژه آنها را به کار بندداقدام نموده و در طی اHSEمرتبط با فعالیتهاي شرکت و ریسکهاي 

مستلزم شناخت کامل از قوانین دولتی نظیر قوانین وزارت کـار، وزارت بهداشـت، سـازمان حفاظـت محـیط      
، قـوانین  پاالیش و پخش فـراورده هـاي نفتـی ایـران    ، شرکت نفتزیست، قوانین وزارت نیرو، قوانین وزارت 

مکتوب از این مراجع قانونی و سـایر مراجـع مـورد نیـاز جهـت اطـالع از       و نیز استعالم... محلی و منطقه اي و 
. می باشدHSEآخرین ویرایش قوانین و مقررات 

لیست مراجع قانونی و نیز فهرست کلیه قوانین و دستورالعملهایی که اجراي آنها در فعالیتهاي مختلف 
پیمانکار باید .ن فرعی ابالغ گرددضروري است می بایست مشخص، آدرس دهی و به کارکنان و پیمانکارا

را در پروژه مشخص و در اختیار افراد ذینفع که موظف HSEالزامات قانونی قابل کاربرد در زمینه مسائل 
این قوانین باید تحت کنترل بوده و همواره آخرین ویرایش آنها در . باشند، قرار دهدبه رعایت آنها می

.اختیار افراد قرار گیرد
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وزامـات البـا پروژهدرهافعالیتانطباقوضعیتازراهاییگزارشوداشتهعهدهبراجراي این بند راپروژه مسئولیتHSEواحد

سوابق این گزارشـات بـه صـورت سـالیانه بـه کارفرمـا گـزارش        .نمایدمیارائهپروژهمدیریتبهوتهیهماههششصورتبهقوانین

.گرددمی

بهکاملاجرايودستیابیمنظوربهآناجرايدرونمودهتبعیتHSEبامرتبطمفادوالزاماتازموظفندجزءپیمانکارانکلیه

.نمایندهمکاريراردادقالزامات

نبه و نیز دستورالعمل کنترلی مرتبط ذکر جارتباط آنها با ریسک و .باید شناسایی شده و لیست گرددپاالیشگاهقوانین و مقررات 

.شود

همچنین در صورتیکه الزم است کلیه افراد ذینفع در سایت از قوانین خاصی به صورت عمومی تبعیت کننـد در ایـن بخـش بـه آن     

:شود به عنوان مثالاره میاش

در ( .بگذرانندبرگزار شده توسط کارفرما را هاي عمومی ایمنیکلیه افرادي که قصد ورود به سایت را دارند الزم است دوره.1

)باشدمیدر پاالیشگاه OSHAروزه 3ها شامل دوره حال حاضر این دوره

.ممنوع استیشگاهکلیه مکان هاي پاالدر و روشن نمودن آتش استعمال دخانیات .2

.برسندکارفرماHSEبایستی به تایید واحد کلیه تجهیزات و ماشین آالت ورودي به سایت می.3

.... .و پرسنل پیمانکار بدون دریافت و الصاق کارت تردد به سینه خود حق تردد و ورود به پاالیشگاه را نخواهند داشت .4

:باشدهاي پروژه به شرح جدول ذیل میمرتبط با فعالیتHSEفهرست قوانین و مقررات 

یف
عنوان دستورالعمل عنوان فعالیترد

ل مسئوجع قانونیمرمربوطه
توضیحاتپایش

دستورالعمل ایمنی حمل باال بردن مصالح1
بار

آیین نامه و مقررات حفاظتی 
ویرایش 58ها ماده ساختمان کارگاه

89

مسئول 
HSE

فواصل بین جدار اتاقک یا قفسه اسانسور و همچنین 
میلیمتر 25فاصله بین اتاقک و وزنه تعادل نباید از 

.کمتر باشد

دستورالعمل استفاده از ر در ارتفاعکا2
وسایل حفاظت فردي

وسایل حفاظت انفرادي آیین نامه 
89ویرایش 49ماده 7فصل 

مسئول 
HSE

هایی که روي شانه و سایر کمربندهاي اطمینان و تسمه
هاي مربوط به آن باید از چرم محکم یا برزنتی یا تسمه

دکنفی یا سایر موارد مخصوص و مناسب ساخته شو

3
انبار کردن 

مایعات 
خطرناك

دستورالعمل کار با مواد 
شیمیایی و قابل اشتعال 

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناك و 
مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار 

89ویرایش53ماده 4فصل

مسئول 
HSE

بشکه ها یا ظروف مایعات خطرناك باید در سکوهاي 
نگهداري سیمانی،بتنی،آجري و یا جایگاههاي فلزي

.شود
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صالحیت، آموزش و آگاهی-10

صالحیت-10-1

:باشدپرسنل پروژه به شرح ذیل میHSEاي از صالحیت نمونه

گیرد که بـه شـرح   یین شده و مورد ارزیابی قرار میرسانند تعرا به انجام میHSEهاي بحرانی پرسنلی که فعالیتHSEصالحیت 

:باشدذیل می

HSEهاي پروژه، تامین منابع مالی و انسانی جهت اجراي رویهHSEتعهد نسبت به اجراء موضوعات :مدیر پروژه

،HSEهاي حمایت از موضوعات ایمنی،بهداشتی و محیط زیست، هماهنگی جهت اجراي برنامه:کارگاهسرپرست 

HSEهاي ، انجام شناسایی و ارزیابی ریسکHSEهاي کاري توانایی در تدوین دستورالعمل:پروژهHSEمسئول

HSEتوانـد پیامـدهاي   تاثیر گـذار اسـت و یـا مـی    HSEدر زمینه مسائل مرتبط فرادي که فعالیتشان کلیه ا

صـالحیت بایـد   . گردد اثبات گـردد محول میآنانداشته باشد باید صالحیت ایشان در خصوص اموري که به 
:در موارد زیر در مشخص شود

هاي فرديتوانایی
هاي بدست آمده از طریق تجربهمهارت
نش اکتسابیدا

پیمانکار باید در این بخش روش خود را براي تایید صالحیت افراد اعم از دائم و موقت، رسمی و یا پیمانی در 
:هاي تعیین صالحیت عبارتند ازروش. بدو استخدام و یا در هنگام تغییر شغل در نظر بگیرد

تحلیل نظام مند الزامات مرتبط با وظایف
 مقایسه با معیارهاي معینارزیابی عملکرد افراد در
هاي افرادشواهد مستند شده صالحیت
ايهایی براي ارزیابی مجدد دورهبرنامه
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آموزش- 10-2

:به شرح ذیل می باشدHSEنمونه روش آموزش 

باآموزشاجراییروشازشرکتاین،.....................تحقق فرآیند آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد، در پروژه منظورهب

و HSEکلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات است شرکت موظف .نمایدمیتبعیت...................................کد

. هاي مربوطه، آموزش دهندهمچنین مقررات و دستورالعمل

تهیه و شرح وظایف مرتبط با قبل از شروع پروژه، شرکت موظف است لیستی از مشاغل مورد نیاز در پروژه راHSE

مورد نیاز براي استخدام شرح وظایف و حداقل معیارهاي صالحیتشرکت موظف است. ها تعیین نمایدرا براي آن

هاي مورد نیاز در پروژه را قبل از شروع پروژه تعیین نموده و پس از ثبت در فرم شناسنامه مشاغل با کد فرم تخصص

. و تایید مدیر پروژه به تصویب کارفرما برساند......................................................

شرکت موظف . ارزیابی صالحیت کلیه کارکنان توسط شرکت و بر اساس معیارهاي مصوب کارفرما انجام خواهد شد

.ي نگهداري نمایدهاي وها و ممیزيها را به منظور ارائه به کارفرما در بازرسیاست سوابق این ارزیابی

تواناییایجادمنظوربهHSEجهت حصول اطمینان از وجود نگرش و دانش کافی و مناسب نسبت به : راهنما
مناسـبی در اختیـار آنهـا    زشـهاي ایمن ، می بایسـت آمو شیوهبههامسئولیتووظایفانجامراي بافراددر

) OJT(لذا شرکت می بایست در پروژه هاي خود فرآیند آموزش به ویژه آموزشهاي حین کار . قرار گیرد
ریـزي و  ها را جدي گرفته و بطور نظام مند، مطابق یک روش اجرایی آنـرا  برنامـه  Toolbox meetingو 

خشـی آمـوزش را مسـتمراً    مه ریزي، اجرا و ارزیـابی اثرب به گونه اي که مراحل نیازسنجی، برنا. دنبال نماید
.اجرا نماید
از مدیران تا (ها براي کلیه نیروها در بدو استخدام، بومی و غیر بومی، کلیه سطوح کاري این دوره
کلیه نیازهاي آموزشی. گرددبسته به نیاز آنان، برنامه ریزي، طراحی و اجرا می.....  ، پیمانکاران و )کارگران

HSEهاي مرتبط، الزامات قانونی، نظر کارفرما و افراد با توجه به شرح وظایف، حساسیت کار، ریسک  ...
.گرددآنان تعیین و اقدام آموزشی متناسب با آنها اجرا می

این . هاي آموزشی را مدون نمایدهاي اکتسابی افراد روششرکت باید براي افزایش سطح صالحیت
نیز ثبت و نگهداري اساس وظایف محوله صورت پذیرد و سوابق مربوط به دورهبایست برها میآموزش

شود
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و میزان انطباق ) ها و دانشها، مهارتشامل توانایی(ها، صالحیت پرسنل اي و بازرسیهاي دورهکارفرما در ارزیابی

.نمایدها بررسی میها با شرح وظایف آنها را با آنآن

ارتقا صالحیت پرسنل هایی را به منظور در صورت عدم احراز حداقل شرایط مورد نیاز کارفرما، شرکت آموزش

با استفاده از سوابق ارزیابی صالحیت کارکنان در بدو HSEبدین منظور واحد . ریزي و اجرا خواهد نمودبرنامه

.هاي آموزشی خواهد نموداستخدام، اقدام به اجراي دوره

بق با ماتریس گردد، مطاهایی را که به منظور ارتقاي سطح شایستگی پرسنل انجام میشرکت موظف است، آموزش

.نیازسنجی آموزشی مطابق پیوست اجرا نماید

استهاییفعالیتومحولهوظایفبهتوجهبافردهرنیازموردهايآموزشدهندهنشانآموزشینیازسنجیماتریس

حدوا/ایمنیواحد.گرددمیبازنگريایمنیکمیتهيجلسهدرسالیانهصورتبهماتریساین.دهدمیانجامويکه

میمناسبزماندرآموزشیهايبرنامهاجرايبهاقداممناسبریزيبرنامهباماتریساینتصویبازپسآموزش

.استآمدهمستنداینپیوستدرماتریساین.دنمای

مطابق با شغلبامرتبطوالزمهايآموزشکار،بهشروعازقبلفرعیپیمانکارشدهاستخدامتازهکارکنانکلیهبه

.دشخواهدارائهاین ماتریس

واحد هاي آموزشی با توجه به ماتریس نیازسنجی انجام شده و پس از تایید مدیریت پروژه توسطریزي دورهبرنامه

برنامه آموزشی می بایست به اطالع کارفرما رسیده . پروژه اجرا خواهد شدHSEآموزش شرکت با همکاري واحد 

.باشد

ها و شامل لیست افراد شرکت کننده، نتایج ارزیابی(ها هاي آموزشی و بازآموزيلیه دورهسوابق مربوط به برگزاري ک

.نگهداري خواهد شد) هاي آموزشیاحتماال گواهینامه

سنجیدهپرسنلازیکهرمستقیممدیرتوسطدورهبرگزاريازپسماه1حداکثرآموزشیهايدورهکلیهبخشیاثر

.شودمیدادهعودتآموزش/ایمنیواحدبه..................................................کدباآموزشیاثربخشیفرمدرو

ها ارائه نمایند، در غیر هاي مورد نیاز پرسنل خود را به آنالزم به ذکر است که کلیه پیمانکاران جزء باید آموزش

.به انجام خواهد رسیدها توسط شرکت و با هزینه پیمانکار صورت این آموزشاین

مسئولیت.نمودخواهندشرکتایمنیتوجیهیجلساتدرسایتازبازدیدازقبلکارگاهازبازدیدکنندگانکلیه

.باشدمیکارفرما/شرکت HSEواحدعهدهبرجلساتاینبرگزاري
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ارك بایستی شامل نام افراد مد. شرکت باید مدارك و مستندات الزم در زمینه آموزش کارکنان خود را فراهم نماید

.آموزش دیده، محتواي دوره، زمان اجراي دوره و اسامی مربیان باشد

تعیین شده از طرف واحد مرتبط محیطی، بهداشتی و زیستهاي ایمنیکارکنان شرکت باید آموزشHSE شرکت را به

، هانامهکار، مقررات و آیینمحیطمرتبط باخطراتشامل ها حداقل باید این آموزش. صورت کامل بگذرانند

و نحوه آمادگی و مقابله با شرایط اضطراري ها و قوانین و مقررات هاي کاري و نتایج عدول از دستورالعملدستورالعمل

.باشد

آموزش نیروهاي جدید الورود- 1- 2- 10

هـاي  ، دورهایستی پیش از ورود به سـایت  بکلیه نیروهاي جدید الورود اعم از پیمانی و یا رسمی می:راهنما 
HSE  گهـداري  مربوط به قوانین سایت و همچنین مرتبط با کار خود را گذرانده و سوابق مربـوط بـه آن ن

.در سایت جلوگیري شودایشان شود در غیر اینصورت باید از ورود و شروع به کار 
:تواند شامل موارد ذیل باشدها میاین آموزش

قوانین استفاده از تجهیزات حفاظت فردي
 قوانین مرتبط با مجوزهاي انجام عملیات
هاي مجاز براي تردد قوانین مرتبط با تردد در سایت و محل
رد مرتبط با شرایط اضطراري در سایت و وظایف افراد در زمان بروز این شرایطموا
موارد مرتبط با مدیریت پسماندها در سایت
 اصول مرتبط با مسائلHSEخاص افراد
هاي اطفاء حریق و شناسایی انواع آتشاصول استفاده از کپسول
از ورود به محوطه سایت ضـمن همـاهنگی بـا    براي افراد بازدید کننده از سایت نیز الزم است پیش : توجه
آموزش توجیهی را گذرانده و نسبت بـه  رعایت دستورالعمل انجام بازدید ایمنکارفرما و HSEواحد 

.مخاطرات سایت و محدوده مجاز تردد توجیه شوند
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جلسات پیش از شروع عملیات - 2- 2- 10

:تواند شامل موارد ذیل باشدمیین مرحله در اموضوعات مورد بحث نمونه 

: مقدمه)1

توضیح اهداف از انجام کار، شناسایی و سازماندهی مراحل انجام کار

: روش انجام کار)2

 توضیح روش انجام کار مدون

تعیین اینکه هرگام چگونه باید انجام شود

یاتتعیین و تشریح کلیه اقدامات احتیاطی الزم، لزوم اخذ پروانه انجام عمل)Permit(هاي الزم پـیش از شـروع بـه    ، تست

. کار و غیره

هاي ایمنها و خروجیشناسایی کلیه دسترسی

: محیط انجام کار)3

تاثیر پذیري از شرایط جوي در فضاي باز محل انجام عملیات

لوازم حفاظت شخصی مورد نیاز

با عوامل زیان آور محیط کار از قبیـل مواجهـه   هاي الزم در خصوص مواجهه کار در فضاهاي سر پوشیده و بسته و احتیاط

ها، سر و صدا و تهویه ناقص و یا عدم وجود تهویهبا گرما و رطوبت شدید، گرد و غبار، فیوم

اطمینان از وجود روشنایی کافی در محل کار

:هاخطرات و کنترل)4

د شده در پروانه انجام عملیات هاي مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز، تمامی الزامات قیمطرح کردن تمام حفاظت

هاي ایمنهاي مورد نیاز براي دسترسیها و جداسازياطمینان یافتن از انجام محدود سازي

کار به موقـع  یا سرپرستان کارگاه، هر روز صبح قبل از شروع HSEاین نوع آموزش باید توسط مسئول : راهنما 
.برگزار شود) سر وقت(
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تاکید بر این موضوع که هیچ فعالیتی نباید پیش از ایمن سازي عملیات صورت پذیرد

در جایی که الزم باشد ارزیابی ریسک پیش از انجام عملیات صورت پذیرد.

جهیزاتت)5

این موضـوع  . اطمینان از اینکه تجهیزات صحیح در دسترس هستند و همچنین این تجهیزات قابل استفاده و ایمن هستند

.باشدشامل تجهیزات ایمنی مورد نیاز نیز می

بازنگري تمام مواد مورد استفاده و مشخصات و استانداردهاي مرتبط با آنها

ستفادهشناسایی هر گونه ماده شیمیایی مورد ا

اطمینان از وجود و تفهیم برگه اطالعات ایمنی ماده شیمیایی

وجود معارضات در هنگام انجام عملیات)6

هاي دیگري که ممکن است در محل انجام عملیات انجام شودشناسایی فعالیت.

بررسی احتمال بروز تعارض در هنگام انجام عملیات

م شوداي که باید انجاتشریح هرگونه اقدام پیشگیرانه.

تعامل با سایر پیمانکاران )7

شناسایی سایر پیمانکارانی که فعالیتشان با فعالیت هاي شرکت تداخل دارد.

شناسایی ماهیت فعالیت هاي دیگر پیمانکاران در تعامل

تشریح چگونگی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی جهت ایمن سازي فعالیت ها

ان تشریح فعالیت هاي شرکت براي سایر پیمانکار

موضوعات دیگر)8

توان موارد دیگري را نیز بر حسب مورد در هنگام آموزش پیش از شروع کار مطرح نمود مثالً حوادث بجز موارد ذکر شده در باال می

اي که باید به آن توجه شود این است که این دوره باید بسیار کوتاه بوده و ترجیحاًنکته.شکل گرفته در حین انجام عملیات مشابه

.دقیقه تجاوز نکند و باید به طور روزمره براي افزایش آگاهی کارکنان تکرار شوند و سوابق آن ثبت و نگهداري شود15از 
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ارتباطات و مشارکت-11

هـاي ایمنـی، بهداشـت و    شرکت، تعامل طرفین در زمینـه HSEهاي براي موثر واقع شدن برنامه: راهنما
از آنجا که ممکن است در مراحل قبل از ارائه پیشنهاد شـرایط خـاص ایمنـی،    . محیط زیست ضروري است

لذا ایجاد ارتباطـات مـوثر   . ه با آنها بحث نشده باشدزیست، به خوبی شناسایی و در رابطبهداشت و محیط
مدون به منظور پیشـرفت کـار ضـروري    HSE، یا قوانین HSEهاي ، دستورالعملHSEدر قالب جلسات 

بین کارفرمـا، شـرکت و نیروهـاي تحـت امـر شـرکت برقـرار        موثريمنظور باید ارتباطات به این. است
:زمینه ارتباطات و مشارکت به شرح ذیل در نظر بگیردهاي اجرایی را در شرکت باید روش.گردد

ارتباطات داخلی مثالً نحوه گزارش دهی در خصـوص خطـرات مـابین افـراد سـایت و واحـد       .1
HSEهاي مشخص شود و یا مشارکت دادن ایشان در شناسایی مغایرتHSE

ارتباطات خارجی.2
قـانون گـذار جهـت بـروز آوري     هاي ارتباط با مراجع قانونی مثالً نحوه ارتباط با سازمان

.قوانین مشخص شود
هـاي  ارتباطات با پیمانکاران مثالً نحوه ارائه مغایرتHSE     مـرتبط بـا پیمانکـار و چگـونگی

پیگیري جهت رفع آنها
 ارتباط با کارفرما مثالً شرکت در جلسات کارفرما و گرفتن پروانه انجام عملیات و صدور

توسط کارفرما
ذینفع مثالً نحوه پذیرش بازدید کنندگان در سایتهاي ارتباط با طرف.
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:مونه برقراري ارتباط در پروژه به صورت ذیل تشریح می گرددن

ارتباطات داخلی در پروژه- الف

ارتباطات با خارج از پروژه-ب

سئول مموضوع ارتباطردیف
نحوه برقراري ارتباطزمان برقراري ارتباطارتباط گیرندهبرقراري

1
شناسایی 

خطرات و ارزیابی 
ریسک

HSEواحد 
کلیه واحدهاپروژه

مطابق با بند 
مدیریت ریسک و (8

)HSEجنبه
جلسات حضوري

2
نیازسنجی 

آموزشی
HSEواحد 
2-10مطابق با بند کلیه واحدهاپروژه

زشیجلسه آمو)آموزش(

3
ها و بازرسی
هاممیزي

HSEواحد 
حضوريمطابق برنامهکلیه واحدهاپروژه

4
ارائه 
HSEواحد کلیه پرسنلپیشنهادات

بر حسب نیازپروژه
از طریق –حضوري 

صندوق مکاتبات واحد 
HSE

پیجر/ آژیر زمان مانورکلیه واحدهاHSEواحد مانورها5

مسئول برقراري موضوع ارتباطنام سازماندیفر
نحوه برقراري زمان برقراري ارتباطارتباط

ارتباط

1
/ مراکز آموزشی

HSEواحد آموزش کارکناناساتید
پروژه

10بر اساس بند 
مکاتبه)آموزش(

2
هاي سازمان
امدادي

بروز شرایط 
تلفنیبروز شرایط اضطراريمشاهده کنندهاضطراري

HSEواحد دریافت الزاماتگذارجع قانونمرا3
پروژه

9بر اساس بند 
سایروقرارداديقانونی،الزامات(

)کاربردقابلالزامات

سایت / مکاتبه 
حضوري/ اینترنتی 

HSEمشاوره مشاورین4
HSEواحد 
مکاتبهبر حسب نیازپروژه

خرید تجهیزاتتامین کنندگان 5
HSE

حضوريبر حسب نیازواحد خرید

پیمانکاران جزء6
ابالغ و اجراء 

هاي اداري و کنترل
عملیاتی

HSEواحد 
پروژه

ها پس از تایید کنترل
توسط کارفرما

/ حضوري 
مکاتبه
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)کاربهداشتوفنیحفاظتکمیته(HSEکمیته - ج

کارگـاه درHSEمقـررات اجرايحسنبرنظارتوکارفرمایانوکارگرانمشارکتتامینمنظوربه: راهنما 
وحفـظ کار و بروز پیامدهاي زیست محیطـی نـامطلوب،  ازناشیبیماریهايوحوادثپیشگیري ازهمچنینو

وفنـی حفاظتکمیتهنامهکار، و همچنین جهت رعایت آیینهايمحیطسازيسالمونکارگراسالمتیارتقاء
الزامـی کشـور هايدر کارگاهنامهآئینایندرمندرجمقرراتوضوابطرعایتباHSEکار، کمیتهبهداشت

ایـن کمیتـه   توانند درعالوه بر اعضاي ذکر شده در آئین نامه فوق افراد دیگري نیز بر حسب مورد می. است
.حضور یابند
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جلسات -د

در پـروژه  HSEدر این قسمت از طرح اعم جلسات برگزار شده درباره موضوعات : راهنما 
شامل مـوارد ذیـل   HSEانواع جلسات برگزار شده در پروژه حول موضوعات . جاي میگیرد 

:می باشد 
جلسات آغاز کار
جلسات ارزیابی ریسک
وادثدهی و تجزیه و تحلیل حجلسات گزارش
 جلسات روزانه بازرسینHSEشرکت و کارفرما
 جلسات ماهانهHSEشرکت و کارفرما
TOOL BOX MEETINGS

، قبل از شـروع  )همزمان با تجهیز کارگاه(جلسات ارزیابی ریسک باید توسط شرکت قبل از آغاز به کار 
ه ضـرورت دارد، برقـرار   و در هر زمان کماههبه صورت سهعملیات اجرایی، قبل از برچیدن کارگاه و 

پـروژه، شناسـایی   HSEهـاي  این جلسات به منظور بازنگري در سیستم مدیریت و کنترل ریسـک .شود
کارهـاي کنترلـی ایـن    هاي سه ماهه آتی و تعیین راهجدید از سوابق و از شرح فعالیتHSEهاي ریسک

.شودخطرات، تشکیل می
هـاي مـدون انجـام    لیسـت ر روز با استفاده از چـک شرکت هHSEالزم است جلسات روزانه بازرسین 

.کارفرمـا گـزارش شـود   HSEصـورت مکتـوب بـه واحـد مـرتبط      ها باید بـه نتایج این بازرسی.شود

گیـرد  هاي حائز اهمیت که به صورت معمـول در ایـن جلسـات مـورد بحـث و بررسـی قـرار مـی        آیتم
:عبارتست از
گزارش حوادث
سایتهاي در دست انجام درفعالیت
هاي آموزشHSEز جاريریزي شده براي روانجام شده در روز قبل و برنامه
هايممیزيHSEو نتایج حاصله
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:لسات در ذیل آورده شده است نمونه موارد برنامه ریزي شده این ج

کنندهبرگزاربرگزاريزمانکنندگانشرکتموضوع جلسهردیف

1
کارشروعازقبلروزانهجلسات

(Tool Box Meeting)
شروعازقبلوروزهرصبحکارکنانکلیه

پروژهHSEواحدکاربه

پروژهHSEحد واحوادثوقوعزمان/ماهیانهکمیتهاعضايایمنیکمیتهجلسات2

کنندگان،بازدیدوارد،تازهافرادتوجیهیجلسات3
ممیزانوبازرسینناظرین،

محوطهبهورودمحضبه
کارگاه

/ پروژهHSEواحد 
گروه بازدید / کارفرما 

ایمن 
پروژهHSEواحد ماهیانهوهفتگیپیمانکارنمایندگانکارگاهدرفرعیپیمانکارانباجلسه4
پروژهHSEواحد ماهیانهواحدهاسرپرستانماهانهیشرفتپجلسات5

روز قبل و بعد از دوره پروژهHSEواحد جلسات آموزش6
پروژهHSEواحدآموزشی

پروژهHSEواحد ممیزيممیزان و واحد ممیزي شوندههاها و بازرسیممیزي7

نمایندگان کارفرما و واحد هاي کارفرمابازرسی8
HSEپروژه

برحسب / ماهه اقل ششحد
کارفرماضرورت

سوابقوشدخواهدتهیهکنندهبرگزارواحدتوسطوتهیهمربوطهجلسهصورتانضمامبهجلساتدرکنندگانشرکتازلیستی
.شدخواهدنگهداريواحدآندرآن

کارفرماباارتباط- ه

کارفرمـا بـا پـروژه مـدیر طریـق ازو غیرهگزارشاتها،پیامها،نگارينامهازاعمHSEارتباطاتکلیه: راهنما
برقـرار ارتبـاط الزممـوارد درکارفرمـا HSEایندگاننمبامستقیماًهاکارگاهHSEمسئولین.گیردمیصورت

HSEنماینـدگان بـا راجلسـاتی ادواريصـورت بـه HSEمسـئولین نماینـد، میمبادلهراHSEمواردوکرده

سیسـتم عملکـرد ازکارفرمایـان کـه صورتیدرنمایندبرگزار میپیمانکارHSEنمایندگانحضورباوکارفرما
یـا وپـروژه مـدیران بـه تواننـد مـی باشندداشتهشفاهییاوکتبیشکایتیمحیط زیستبهداشت کار وایمنی،

.نمایندارسالرسیدگیوبررسیجهتHSEواحد بهمستقیماً
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و کنترل آنهاHSEمستندات -12

، کلیه مستنداتی که در طرح به آن ارجاع داده شده است و یا کلیه HSEدر این قسمت از طرح : راهنما 
این مستندسـازي بایـد مـوارد    .گرددحت کنترل قرار گرفته و لیست بایستی مستند و تسوابق مرتبط می

:ذیل را پوشش دهد
شرکت
هاي سازمانی و واحدهاي کسب و کاربخش
مانند طراحی تاسیسات،استخراج،آماده سازي،زمین،حفاري(هاي خاصعملیات و فعالیت(
پیمانکاران و شرکاء

، براي اطمینان از مـوارد ذیـل   HSEستم مدیریت هایی را به منظور کنترل مدارك سیشرکت باید رویه
:نگهداري نماید

وسیله شرکت،بخش،وظیفه یا فعالیت تشخیص داده شوندمدارك بتوانند به.
  مدارك در فواصل زمانی معین مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت نیاز تجدید نظر شـوند

قبـل از انتشـار مـورد تاییـد قـرار      و به وسیله افراد واجد اختیار به منظور تعیین کفایت آنهـا 
.گیرند

هایی که به آنها نیاز دارند،در دسترس باشدهاي جاري در محلویرایش.
هایی که از این اطالعات هاي توزیع شده و محلشوند سریعا از تمام محلهنگامی که منسوخ می

.کنند،جمع آوري شونداستفاده می
گذاري شده بـوده  ، به راحتی قابل تشخیص، شماره)هاي تجدید نظربا تاریخ(دارمدارك باید خوانا، تاریخ

هـا بایـد   هـا و مسـئولیت  سیاست. و طبق یک روش مشخص حفظ و براي یک مدت معین نگهداري شوند
براي اصالح مدارك و دسترسی به آنها براي کارکنان، پیمانکاران، نهادهاي دولتی و عموم مردم، برقـرار  

.شوند
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:ر نظر گرفته شده در ذیل آمده است دنمونه جدول

کنترل عملیات-13

کنترل عملیات از دیدگاه ایمنی -13-1

ویرایش دت نگهداريمکد مدركتاریخ تصویب عنوان مدركردیف
اولسالHSEXX/XX/XXXXX/XX3خط مشی 1
اولسالHSEXX/XX/XXXXX/XX5نظامنامه سیستم مدیریت 2
3HSE-PLANXX/XX/XXXXX/XX5اولسال

4
ریسک روش اجرایی شناسایی و ارزیابی 

اولسالXX/XX/XXXXX/XX3ایمنی و بهداشتی 

5
روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه 

اولسالXX/XX/XXXXX/XX3زیست محیطی 

می باشد و اغلب جنبه هاي عملیـاتی طـرح از   HSE Planبخش که یکی از مهمترین قسمتهاي در این : راهنما
تجهیز کارگاه تا جمع آوري کارگاه را شامل می شود، کلیـه فعالیتهـا و عملیـات خطرنـاك و نیازمنـد بـه       
کنترل، در سه حوزه ایمنی، بهداشـت و محـیط زیسـت مشـخص شـده و دسـتورالعملها و ضـوابطی کـه         

در طی اجراي این فعالیتها رعایت شود تا کمترین میزان مواجهه با آسیب و آلـودگی را در پـی   الزمست 
.داشته باشد، برنامه ریزي و تدوین می گردد

بایستی توجه داشت که تعداد سرفصلهاي مربوط به این فصل بـا توجـه بـه تعـداد، وسـعت ، حجـم و ماهیـت         
HSEهی است جهت خالصه سازي و جلوگیري از حجـیم نمـودن   عملیات نیازمند به کنترل، متغیر بوده و بدی

Plan   می توان به دستورالعملهاي مربوطه در متن این طرح، ارجاع داد، مشروط به آنکه ایـن دسـتورالملها و
.ضوابط به عنوان ضمیمه این طرح شناخته شوند
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پروژهخاصایمنیهاي مقابله با مخاطرات دستورالعمل- 1- 13-1

هاي کاري، روش انجام وظایف را در سطح محیط کاري، توسط کارکنان شـرکتی یـا بـه    دستورالعمل: راهنما
را بـه  HSE،پتانسیل ایجاد نتایج سـوء  HSEانجام غیر صحیح وظایف بحرانی .کنندوسیله دیگران،تعریف می

هاي کـاري بایـد مسـتند شـده و در اختیـار کارکنـان       بنابراین در مورد این وظایف، دستورالعمل.دنبال دارد
تواند شامل مـوارد  میاین دستورالعمل هاه برحسب پروژه و مخاطرات مرتبط با آنمربوطه قرار گیرد ک

:شودها نمیذیل باشد ولی محدود به این

ایمنی کار در ارتفاع-1
گودبرداري و خاك برداريایمنی-2
ایمنی در برق-3
ایمنی جوشکاري و برشکاري-4
ایمنی رانندگی تدافعی و ترافیک-5
ایمنی حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناك-6
راهنماي ضبط و ربط محیط کار-7
ایمنی کار در فضاهاي بسته-8
ایمنی در عملیات سند بالست-9
ایمنی انبارداري-10

داربست بنديایمنی -11
ایمنی کار با وسایل باالبر و حمل کننده-12
ایمنی کار با مواد رادیو اکتیو و پرتونگاري-13
ایمنی در تنش زدایی-14
ایمنی در رنگ آمیزي-15
ایمنی در بتن ریزي-16
ها در محیط کارنظارت، کنترل و پیشگیري از بیماري-17
کمپرسورها در واحدهاي عملیاتیایمنی -18
ورها در واحدهاي عملیاتیکار با راکتایمنی -19
دیگ هاي بخار در واحدهاي عملیاتیایمنی -20
دستورالعمل مدیریت پسماند و جمع آوري ضایعات -21
کار در آزمایشگاه  ایمنی -22
تزریق گاز کلر در واحد هاي عملیاتی ایمنی -23
آالتماشینوتجهیزاتایمنی-24
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:رالعمل مورد نیاز جهت ایمنی کار در ارتفاع در ذیل آمده است نمونه دستو

متر باشد، عملیات کار در ارتفاع محسوب می شود و ضروري 20/1انجام کار در مکانهایی که بلندي آن از سطح زمین 

.است که در این قبیل فعالیتها اقدامات الزم جهت پیشگیري از سقوط در نظر گرفته شود

.مرحله وجود دارد3سازي عملیات کار در ارتفاع در فرایند ایمن

.پرهیز از کار در ارتفاع و یا انجام بخشهایی از آن در سطح زمین در شرایطی که این امکان وجود دارد-1

استفاده از روشها و تجهیزاتی که خطر سقوط افراد در حین کار را از بین ببرد در شرایطی که امکان ممانعت از کار در -2

.وجود نداردارتفاع 

استفاده از روشها و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را کاهش دهند در شرایطی که امکان -3

.از بین بردن خطر سقوط وجود ندارد

ي ایمنی )تورها(هادر انجام کارهایی که احتمال عبور، سقوط اشیاء و افراد و زمان انجام زیاد است، استفاده از شبکه-4

.ري استضرو

.شود، ممنوع استانجام کار و یا عبور از محلی که کار در ارتفاع انجام می-5

ها و سایر وسایل نگهداري ابزار هنگام کار در ارتفاع استفاده از کمربندهاي مخصوص کار در ارتفاع مجهز به گیره-6

.ضروري است

.د و عبور و مرور در آن کنترل شودمنطقه ممنوعه عبور باید با استفاده از عالئم هشدار دهنده مشخص گرد-7

ویژه کاله درصورت نیاز به عبور یا انجام کار همزمان، باید احتیاطات کامل لحاظ و از تجهیزات حفاظتی مناسب، به-8

.ایمنی، استفاده شود

ل کیلومتر در ساعت باشد، کار در ارتفاع بایستی تعطی40- 50در هنگام وقوع بادهاي شدید که فشار باد بیش از -9

.شود

برقهاي شدید، کار در ارتفاع به دلیل امکان برق زدگی بویژه بر روي داربستهاي فلزي ممنوع ودر هنگام وقوع رعد-10

.است
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:نمونه دستورالعمل مورد نیاز جهت ایمنی جوشکاري و برشکاري در ذیل آمده است 

محیطیدراین کارهاکهموارديدرجزبهدارندمکارگرمجوزبهنیازمعمولیصورتبهجوشکاريبرشکاري وکارهاي
تأییدکارگاهQCتوسط آنهاصالحیتکهییهاجوشکارفقطباشدنداشتهوجودسوزيآتشوقوعاحتمالکهشودانجام
.باشندمیجوشکاريبهمجازباشدشده

الکتریکیشوك،جوشکاريازاشینيهاجرقه، احتراقازمحافظتجهتزیرشرحبهبایدجوشکارانکمکوجوشکاران
:باشندداشتهپوششجوشکنندهمسمومهايیا فیومو

جوشنوعبهبستهجوشکاريدستکشوماسک
مناسبکارلباس
اثردرشعلهشدنپخشخطراستممکن)زمینسطحبااليمترنیمحدود(کمارتفاعاتدرحتیکاريهرجهت

کمربنداستالزمبنابراینشود،گرفتهنظردرمناسبایمنیاقداماتبایدلذاشد،باداشتهوجودجوشکارحرکت ناگهانی
.شوددیدهتداركمناسبیداربستجوشکاري وسیستم

موادنوعووجودازتاکردایجادتانککفدرهاییسوراخمتهبوسیلهنخستبایدتانکیهرکفدربرشکاريهنگام
آوردبعملجلوگیريشوندهمشتعلیاوکنندهمسمومگازهايوجوداحتمالیراتخطازونمودحاصلآن اطالعداخل

بایدمربوطهفردشوندهمشتعلموادیاوچوبانبارهايمحلنزدیکیدرسوزاندنیاوبرشکاريیاهنگام جوشکاريدر
.کندلوگیريجاحتراقیاوشدنمشتعلازنظرموردهايمحلمجاورتنگهداشتنو خنکآبپاشیدنبا

:استممنوعزیرموارددرگرم کردنوبرشکاريجوشکاري،هايفعالیت
هاولولهسربستهظروف
استکه ممکنکنندتولیدگازیاوشدهتبخیرکردنگرماثردرکهاستبودهمواديآنهادرکهدربازيهالولهوظروف

.شودتولیدشوندهمشتعلیاومحترقهمواد
.خواهد شدسوزيآتشوانفجارسببکهباشدداشتهوجودمعمولمیزانازبیشاستممکناکسیژنکهیهایمحلدر

.هستندشوندهمشتعلموادحاويکهتجهیزاتیرويگرمسوراخکاريیاجوشکاري
مشتعلمایعاتحاويکههاییتانکیا، منابع، لولهخطوطرويگرمسوراخکاريمانندجوشکاريبرايکلیهايروش

کلیهکهداشتانتظارتواننمیاما. کارهاستنوعایناجرايخصوصدرایمنعملیاتنشانگردیگرو یا موادشونده
.دهندپوششراخطرات احتمالیوهانارسایی
درراشرطاولینبایداجرامسئولومنطقهمسئولحالهردر، باشدداشتهوجودخاصشرایطومسایلاستممکن
.بدانندایمنیرعایت
:گیردمیقراراستفادهموردباشدشدهقیدکارمجوزدرصورتی کهدرزیردرشدهدادهشرحهايروش

.شوندنصبتجهیزاترويبایدمعمولهايروشازیکیتوسطمتعلقاتسایریاواتصاالت
آناز محتویاتهواچون، باشدمیفشارتحتکهاستتجهیزاتیرويقطعهیکدادنجوششاملشدهدادهشرحروش
.یابدمیکاهشآزادهوايدرعملیاتانجامبامقایسهدرهاهیدروکربنانفجاراحتمالاستشدهخارج

با توانمیراجوشکاريعملیاتاثردرآنداخلبهتجهیزاتدیوارازحرارتنفوذاثردرسوزيآتشخطراحتمال
.رساندحداقلبهنظرموردتجهیزاتدیوارهاولیههايبررسیابوتجربهباجوشکارانازاستفاده
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ویژهپیشگیریهاي
مخصوص موادکندمیطلبايویژهمالحظاتهستندسمییاوخورندهموادحاويکهظرفییاخطوطرويکارگرم
خورنده ترکیباتحضوربالمثابراي. نمایدایجاددیدهحرارتمحدودهدرراشیمیاییومتالوژیکیتغییراتاستممکن

نبایدهیچ گاهجوشکاريعملیات. آیدمیبوجودکربنیمواددرمتالوژیکیتغییراتباالهايحرارتدرجهدرسولفات
عملیاتهمچنینوگیردانجامکنندمیکار)شدهمشخص(معمولکاريفشاروحرارتدرجهباکهروي تجهیزاتی
.نیستمجازاستاتمسفریکفشارازکمترآنهافشارکهتجهیزاتیجوشکاري روي

روي جوشکاريعملیاتتکمیلمثالبرايباشدمیجوشکاريمناسبمتالوژیکینظرازتجهیزاتکهشودمشخصباید
نیاز زدائیتنشبهها ضخامتیاوفوالدهاازبعضی. نیستپذیرامکانهیدروژنگازمعرضدریاوهیدروژنحاويظرف
از ونمودهفراهمبایدايویژهتمهیداتباالکششیتنشبافوالدآلیاژهايازبعضیرويجوشکاريعملیاترايب. دارد

.نموداستفادهخاصیالکترودهاي
و مسئولشخصتوسطبایدکار. شودفراهمبایدمناسبوایمنجوشکاريروشکارگیريبهوجوشکاريمحلشرایط
جوشکاري عملیاتشروعازقبلراالزمهايپیشگیرينامبردهوشدهبازرسیجوشکاريعملیاتبازرسیصالحیتداراي
.باید انجام شوداصلیفلزو بازرسیباشدالزمکارگرممحیطبرايگازتستاستممکن. کردخواهدمهیا
آنبرايکهمورديبهبستهگرمسوراخکاريهايدستگاهشودبررسیگرمسوراخکاريدستگاهبودنمناسبباید

باشدمیمحدودطراحیحرارتدرجهوفشاربهبستهآنهاعملیاتمحدودهودارندفرقباهماندطراحی شده
.باشدشدهانتخابدرستگرمسوراخکاريیاوجوشکاريبراينظرموردتجهیزاتباخطکهنمودحاصلاطمینانباید

کارمجوزکسب
) فشارتحتآبهايشیلنگوخشکشیمیاییموادازترجیحاً(نشانیآتشکپسولمناسبوکافیتعدادتهیه

نصب جهتمناسبمقاومتوضخامتازگرمسوراخکاريو یاجوشکاريموردتجهیزاتبودنداراازاطمینانحصول
. الزماتصاالت
.باشددمفیضخامتتعیینجهتتواندمیاست وشدهثبتقبالًکهآماريوخوردگیبازرسیمطالعات
به نیازباشدفارنهایتدرجه50ازکمترچنانچهتجهیزاتدرونسیالحرارتدرجهکهوقتیاستدادهنشانمطالعات

.داردکردنگرمپیش
.کرداستفادهنظرموردفلنجدیوارهضخامتبامناسباتصالیقطعاتازبایداتصالانجامبراي

آنها بنديبستهدستورالعملدرکههستندمشخصحرارتدرجهوفشاريمقاومتداراي، گرمسوراخکاريهايدستگاه
.باشدمذکورمقدارازبیشترحرارتدرجهوفشارنبایدهیچ گاهوشدهقید

اطمینانوشدهبازرسیآنهايقسمتکلیهواولیهمتهقسمت برنده،، ماشینباید ابتداگرمسوراخکاريهايدر دستگاه
.هستندکاريمناسبرایطشدرکهشودحاصل
قطعه کهشوددقتبایدشوددادهاتصالشودکاريسوراخبایدکهايوسیلهبهبرقجوشبوسیلهبایددهندهاتصالقطعه

سوراخکاريماشینباشد،برشعملیاتحیندرسوراخکاريماشینمناسبکهشودنصبطوريخودجايدرمربوطه
.کندمیپیدااستقرارعمديطوراغلب به
لولهخطوط

:بایدشوندمیانجامزمینسطحازترپایینکهتجهیزاتیرويگرمکارهنگامی که. 1
.مهیا باشدافرادسریعخروجوورودراه
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پیش بینی مناسبیتهویهسیستموسیفونبایدشودخارجمحلازبدبویاوشوندهمشتعلگازهايکهاستالزماگر
.شود
وافتادن پرسنلدامبهازجلوگیريجهتالزمهاياحتیاط، شودمیانجامزمینسطحرويوپرجمعیتجاییدرکاراگر

.آیدعملبهبایدآنهادیدنصدمه

از ناشیگرمايوباشدزیادخططولاگرباشدجاريخطداخلدرشکاريجوعملیاتخاتمهتاحداقلبایدسیال. 2
خارج ازبرايکهخطوطیبهکلیحالتدرکردقطعراسیالجریانتوانمی،رودبینازسیالجریانبدونجوشکاري

داخل درآنهایی کهبهوبلندخطوطشوداستفادهدیگرناحیهبهايناحیهازسیاالتانتقالبرايوکارخانهمحوطه
.شودمیاطالقکوتاهخطوطهستند،کارخانه

بوسیله خطبایدنیستجاريآندرسیالاصوالًیاونداردوجودکافیجریانهکفلرخطمانندايویژهخطوطدر. 3
خط جریاندربایدجوشکاريعملیاتحیندربخاریاگازآنشودتمیزهیدروکربنگازهايیاواثربیگازهايیابخار

.باشدداشته
خط رويجوشکاريعملیاتکهشودحاصلاطمینانبایدکندمیعبورغالفیکداخلاززمینیزیرلولهخطاگر. 4

.غالفروينهوگیردمیانجاماصلی
هاتانک
همزمانوشودمیخارجهادودکشازمواداینبخارجاهایی کهدر، زاآتشموادبخارشدنمشتعلازجلوگیريجهت

:گرددمیتوصیهزیرایمنیموارداستانجامحالدرنیزگرمعملیات اجرایی
پمپهاتانکداخلبهبیرونازیابیرونبهمخازنداخلراموادهرگزاستانجامحالدرگرماجراییعملیاتکهزمانی

.ندهیدتکاننیزراآنهانکنید و
.باشندداشتهبستهیابازبرچسببایدفرآوريخطوطرويولوهايکلیهوهاتانکرويهمزنهايسوئیچ

کرويسقفهايتانک
اندازهاشلو یکباشدداشتهوجودشودمیانجامجوشکاريعملیاتکهاينقطهرويبایدمایعفشارمتریکحداقل

.باشدشدهنصبآنرويوساختهبایدتانکداخلمایعگیري میزان
متحركسقفهايتانک

شودانجاممایعزیرتانکخارجیدیوارهازاينقطههردرتواندمیجوشکاريعملیات
.شودانجامنبایدپایرونرويشیارتانکسقفرويآنمشابهگرمو عملیاتجوشکاريعملیاتگاههیچ 
لولهدیگرطرفکوچکسایزيهالولهدرکهگرددحاصلاطمینانشود تامحاسبهبدقتبایدبرشماشینحرکتمیزان

.باشدنبریدهرا
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:داري در ذیل آمده است نمونه دستورالعمل مورد نیاز جهت ایمنی گودبر

عملیات مقدماتی گودبرداري و حفاري- بخش اول

.قبل از این که عملیات گودبرداري و حفاري شروع شود، اقدامات زیر باید شود

.زمین مورد نظر از لحاظ استحکام دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد- الف

له کشی آب، گاز، کابل هاي برق، تلفن و غیره که ممکن موقعیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل کانال هاي فاضالب، لو-ب

است در حین انجام عملیات گودبرداري موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، باید مورد شناسایی 

.قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان ان ها اقدام گردد

تی که تغییر مسیر یا قطع جریان تاسیسات مندرج در بند ب امکان پذیر نباشد باید به طرق مقتضی از قبیل در صور-ج

.نگهداشتن به طور معلق و یا محصور کردن و غیره نسبت به حفاظت آن ها اقدام شود

.موانعی از قبیل دخت، تخته سنگ و غیره از زمین مورد نظر خارج گردند- د

یات گودبرداري و حفاري احتمال خطري براي پایداري دیوارها و ساختمان هاي مجاور در برداشته باشد، در صورتی که عمل- ه

.باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب و شروع عملیات، ایمنی و پایداري آنها تامین گردد

اصول کلی گودبرداري و حفاري- بخش دوم

رگرانی مشغول به کار دیگري باشند، باید اقدامات احتیاطی براي ایمنی آنان به اگر در مجاورت محل گودبرداري و حفاري کا

.عمل آید

 سانی متر بوده و احتمال خطر ریزش وجود داشت باشد، باید به وسیله 120دیوارهاي هر گودبرداري که عمق آن بیش از

کمتر از زاویه پایدار (اراي شیب مناسب نصب شمع، سپر و مهارهاي محکم و مناسب حفاظت گردد، مگر آن که دیواره ها د

.باشند) شیب خاك ریزي

ها و یا مراکز تاسیساتی که تولید ارتعاش می آهن، بزرگراهدر مواردي که عملیات گودبرداري و حفاري در مجاورت خطوط را ه

.وگیري از خطر ریزش اتخاذ گرددنماید، انجام شود باید تدابیر احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب براي جل

همچنین این مصالح نباید در . مصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود

.پیاده روها و معابر عمومی به نحوي انباشته شود که مانع عبور و مرور گردد
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رد ذیل باید دقیقاً مورد بررسی و بازید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش دیواره هاي محل گودبرداري و حفاري در موا

.بوجود آمده است، وسایل ایمنی نصب و یا نسبت به تقویت انها اقدام گردد

ساعته یا بیشتر در کار24بعد از یک وقفه - الف

بعد از هرگونه عملیات انفجاري-ب

بعد از ریزشهاي ناگهانی-ج

ت اساسی به مهارهابعد از صدما- د

بعداز یخبندان هاي شدید- ه

بعد از باران هاي شدید- و

 در محل هایی که احتمال سقوط اشیا به محل گودبرداري و حفاري وجود دارد، باید موانع حفاظتی براي جلوگیري از وارد

عابر به داخل محل همچنین براي پیش گیري از سقوط کارگردان و افراد. شدن آسیب به کارگران پیش بینی گردد

گودبرداري و حفاري نیز باید اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه گودبرداري، نصب نرده ها، موانع، وسایل کنترل 

.مسیر، عالیم هشدار دهنده و غیره انجام شود

ین شود و همچنین عالیم شب ها در کلیه معابر و پیاده روهاي اطراف محوطه گودبرداري و حفاري باید روشنایی کافی تام

هشدار دهنده شبانه از قبیل چراغ هاي احتیاط، تابلوهاي شبرنگ و غیره در اطراف منطقه محصورشده نصب گردد، به طوري 

.که کلیه عابران و رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافی و به موقع متوجه خطر گردند

یل جرثقیل، بیل مکانیکی، کامیون و غیره و یا انباشتن خاك هاي حاصل قبل از قراردادن ماشین آالت و وسایل مکانیکی از قب

از گودبرداري و حفاري و مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه هاي گود، باید شمع، سپر و مهارهاي الزم جهت افزایش مقاومت در 

.مقابل بارهاي اضافی در دیواره گود نصب گردد

اك و مواد حاصل از گودبرداري و حفاري استفاده شود، باید پایه هاي این وسایل به در صورتی که از وسایل باالبر براي حمل خ

.طور محکم و مطمئن نصب گردیده و خاك و مواد مذکور نیز باید با محفظه هاي ایمن و مطمئن باال آورده شود

 وسیله مهارهاي الزم پایداري آن هرگاه دیواري جهت حفاظت یکی از دیواره هاي گودبرداري مورد استفاده قرار گیرد باید به

.تامین شود

 در صورتی که از موتورهاي احتراق داخلی در داخل گود استفاده شود، باید با اتخاذ تدابیر فنی، گازهاي حاصله از کار موتور به

.طور موثر از منطقه کاگران تخلیه گردد
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باید جهت جلوگیري از حوادث . طبیعی تامین نمی شودچنانچه وضعیت گود یا شیار به نحوي است که روشنایی کافی با نور

.ناشی از فقدان روشنایی، از منابع نور مصنوعی استفاده شود

 در صورتی که احتمال نشت و تجمع گازهاي سمی و خطرناك در داخل کانال وجود داشته باشد باید با اتخاذ تدابیر فنی و

نصب موانع، نرده ها و عالیم هشدار دهنده، منطقه خطر به طور کلی نصب مهارهاي مناسب با استقامت کافی انجام و با 

.محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیري به عمل آید

در گودها و شیارهایی که عمق آنها از یک متر بیشتر باشد، نباید کارگران را به تنهایی به کار گمارد.

ز یکدیگر به کار گمارده شونددر حفاري با بیل و کلنگ باید کارگران به فاصله کافی ا.

 در شیارهاي عمیق و طوالنی که عمق آنها بیش از یک متر باشد، باید به ازاء حداکثر هر سی متر طول، یک نردبان کار گذارده

.لبه باالیی نردبان باید تا حدود یک متر باالتر از لبه شیار ادامه داشته باشد. شود

:منی وسایل برقی در ذیل آمده است نمونه دستورالعمل مورد نیاز جهت ای

:وسائل برقی بایستی داراي مشخصات زیر باشند
کلیه وسائل برقی بایستی سالم و داراي سیم اتصال به زمین باشند.

ورود و استفاده از کابل و سیستم برق دو تکه و یا داراي زدگی به منطقه ممنوع است.

شاخه مناسب باشندکلیه تجهیزات برقی بایستی سالم و داراي دو.

      کلیه وسایل برقی شرکت بایستی از سالمت کامل برخوردار بوده و فاقد هر نـوع نقـص از قبیـل شکسـتگی، تـرك
.خوردگی و یا هر نوع عیب دیگري که باعث بروز حادثه گردد، باشند

قسمت گردنده کلیه وسائل فوق بایستی داراي حفاظ سالم و مناسب باشد.

حمل باید مجهز به سیستم توقف باشد تا در صورت رها شدن کلید ابزار، بالفاصله جریان برق ابزارهاي برقی قابل
.آن قطع شود

و پوشش مناسب باشددسته و بدنه ابزار بسته به نوع کاربرد باید داراي عایق.
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:نمونه دستورالعمل ایمنی کار با برق در ذیل آمده است 

الزامات وقوانینمجموعهاساسبرشدهبینیپیشبرقیمصالحبابایدها سیمظرفیتويبندعایقبرقی،کارهايکلیه
. باشدمنطبقدائمی،تسهیالتوهاساختمان

تماسمعرضدریاوروبازهايتمامی قسمترويوبودهمطمئندرپوشدارايبرقی،موقتتابلوهايکلیهبایدهمواره
.شوندوشانیدهپکفایتحددرنیز،ها مدارشکن
)پرتابل(حملقابلبرقیتجهیزات

.باشندارتسیستمبهنسبتولت50ازباالتربدنهولتاژداراينبایدحملقابلبرقیتجهیزاتازیکهیچ
به بایدمیباشد،میDCولت 250ازو بیشACولت 50ازبیشترتغذیهولتاژدارايکهپرتابلبرقیابزارهايهمه

.گردندوصلارتسیستم
ازاستفاده، شرایطایندرولیداشتحدازبیشدقتبایدمرطوبهايمحیطدربرقیتجهیزاتباکارموقعدر

.شودمیتوصیهشرایطایندرکمیاپایینولتاژباتجهیزات برقی
.نموداستفادهرتابلپبرقیتجهیزاتبرداريبهرهجهتتوانمیشدهتأبیدهاياتصالویاشاخهدووپریزازفقط
آنهاخوردنگرهیاویکدیگربههاکابلپیچیدنازیاونبیندصدمهپرتابلبرقیتجهیزاتاتصالکابلکهدقت شودباید

.گرددبرقیسوانحبروزموجبتواندمیمطلباینرعایتآید، عدمجلوگیري بعمل
.شوداندهپیچبازوي اپراتوریابدنبدورنبایدهیچوقتبرقکابل

بودنمعیوبلحاظازمعینزمانیفواصلدربایدآنهاجانبیقطعاتوآنهاکنندهتغذیههايکابلوپرتابلبرقیتجهیزات
.گردندتعویضلزومصورتدروگرفتهقراربازرسیمورد،
تعویض بالفاصلهخرابیعالئمبروزصورتودرشوندنگهداريخوبیشرایطدربایدمیسیارروشناییسیستموها المپ
.گردند

از وآیدعملبهخودداريفلزيقطعاتباتماسایجادازهمیشهبایدمیروشنسیارالمپجابجائیموقعدر
.شوداستفادهآننگهداشتنجهتمناسبپوششبايهادستگیره
برداريبهرهحالدربرقیواحدهاي
مساويیاکمترولتاژدارايبرقیاجراییعملیاتوتجهیزاتبهپاییناژولتبايهاسیستم: پایینولتاژباهايسیستم

.شودمیاطالق) DC(مستقیم ولت600و یا ) AC(متناوب ولت400
حاصلهنتایجازباید)غیرهباطري و، روشنایی(نظیردهندمیقراراستفادهموردراپایینولتاژتجهیزاتکهپرسنلیکلیه

فوق تواندمی، آنهاازناشیصدماتاینکهوشدخواهدشوكوسوختگیایجادبهمنجرکهمدارهانشدکوتاهاز اتصال
.باشندداشتهکاملآگاهیواطالعباشد،جديوشدیدالعاده

که مطلباینبررسیازپستواندمیپایینولتاژباتجهیزاترويبرموقتیعملیاتیاونگهداري، تعمیراتیکارهرگونه
.گیردانجامنباشند،متصلبرقبهاینکهازاطمینانحصولوشدهمجزابرقمدارازمربوطهتجهیزیاآ

.نمایدکارپایینولتاژباتجهیزاتبرويکارمجوزبدونتواندنمیشخصیهیچ
ولت600ویا)(ACاوب ولت متن400ازباالترولتاژدارايکهباشندمیییهاسیستمباالولتاژسیستم: باالولتاژسیستم

.باشد) DC(مستقیم 
برقی عایقمجوزاخذبهنسبتکهاستالزمباالولتاژيهاسیستمرويبرکاراجرايجهتلزومصورتدر

(ELECTRICAL INSULATION PERMIT)شوداقدام.
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.باشندمیباالولتاژهايسیستمبروياجراي کاربهمجازشدهتاییدوصالحیتصاحبافرادفقط
.شودنگهداشتهشدهافراد تأییدنزدنیزمربوطهکلیدبوده ودارقفلحفاظدارايبایدباالولتاژيهاسیستم

برقی راعایقمجوزکهمسئولیت داردمربوطهسرپرست، شودکارباالولتاژيهاسیستمرويبراستالزمکهمواقعیدر
رابگیرد،قرارمد نظراجراازبعدوطیدروقبلبایدکهتمهیداتیمورددرراممورد لزومناسبتذکراتونمودهکنترل
.دارداعالم
.گیردصورتتجهیزدرشدهالقاءاستاتیکجریاناتتخلیهباال وولتاژسازيمشخصبهنسبتخاصیدقتباید

:مده است نمونه دستورالعمل مورد نیاز جهت ایمنی نردبان ها و پلکان ها در ذیل آ

وبرداشتهتركیاشکستهآنحمالتیرهايباشد،افتادهیاشکستهآنجا پاهايیاها پلهازتعداديکهنردبانی
.بگیردقرارکارکناناستفادهموردنبایدوجهبه هیچباشد،موجوداشبدنهدردیگريعیبیا اینکه

تکانگونههیچکهشوندمحکموقرصچنانوداشتهامتدادپاگردهاکفازباالترمتریکحداقلبایدهانردبان
.نباشدممکنآنهابرايمکانی،یا تغییر

نمودرنگنبایدهیچگاهراچوبینردبانهاي. باشندایمنیيهاپاشنهبهمجهزبایدحملقابلهاينردبان.
دادرقرادقیقبازرسیموردراآنهابایدها،نردباناستفادهازپیشهرروز و.
آنهاازنبایدوجههیچبهبراینبنادارندرادیگرنقاطبهدسترسی موقتيهاراهحکمفقطوفقطهانردبان

.نمودداربست استفادهبجاي
فراهموکاملنصبازپیش. باشدنیزاستانداردنردهدارايبایدباشد،پلهچهاردارايحداقلکهپلکانیهر

استفادهبه هیچ عنوانپلکانآنازنبایدپلکان،يهانردهوپاگردهاعمودي،ايهقسمتمحکمآوري اتصال
.شدخواهدریختهنیزها پلهکفیبتنممکنفرصتاولینباشد درالزمچنانچه. نمود

هايپلکانبررويلغزندهوسستمواددیگروجاتقراضهآشغال،کهبدهنداجازهبه هیچ وجهنبایدکارکنان
.شوندانبار)عمودي(یمارپیچ

باباید)غیرهوحملقابل، دوبله، طولافزایشقابل، متحرك، ثابتيهانردبان(استفادهموردنردبانانتخاب
.شودانجامبایدآناستفادهنحوهونوع کاربهتوجه

گیردقرارارزیابیموردزیرشرحبهآنکلیشرایطبایداستفادهازقبل:
نیزباالقسمتدرآنگاهتکیهمحلهمچنینولغزندهغیرگاهتکیهیکبایدنردبانودخبودنسالمضمن

.مطمئن باشد
در، شوداستفادهزمینبهنردبانبارتوزیعوزمینبهفرورفتنازجلوگیريبرايتختهیکنرمهايزمیندر

فوقانیقسمت،آوریددرمسطحصورتبهرااتکاسطحچوبیيهاتختهوگوهازاستفادهباسطوح شیبدار
ارتفاعمترچهاربازاءیعنی(چهاربهیکشیببابایدهانردبانشوددادهتکیهایستایک سطحبهبایدنردبان

.شوددادهقرار)افقدرمتریک
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چارچوب ، ايشیشهدرهايوها پنجرهآنتنها،، دیواريهاگوشهآویزانهايطنابوکابلهاآبناودانهايوها لوله
.نیستندمطمئنیهايگاهتکیهحرکتحالدریاوضعیفشیءهرکلیحالتدرخالصهوها پنجرهودرها

متر 8ازبیشترارتفاعاتبراي. باشدمتر15ازبیشترنباید)طولافزایشقابل(تلسکوپینردبانارتفاعیاوطول
.باشدداشتهپاگردیکحداقلبایدها نردبان

عبورآنوسطدروآنبهپشتنهکردحرکتنردبانطرفبهروبایدنردبانازآمدنپائینیاورفتنباالمهنگا
کامالًبایددستها. داشتنردبانبهاتکانقطهسههموارهکهکردحرکتبایدطوريوآنيهاکنارهدرکرد نه

ووسایلباشدشدهبستهکمربهکهدیگريوسیلهیاوپشتیکیفیکدرونبایدکارابزارلوازم ووبودهآزاد
.شودبستهنربانبهنبایدهیچ وجهبهسنگینیتجهیزات

دوراناحتمالو یاباشدایمنغیرکهشودمیسببکهدیگردلیلهریاوارتفاعبدلیلپلکانازاستفادههنگام
.شودداشتهنگهمحکمآنيهاپایهبایدرودمیآن

اجرايجهتراالزممراقبتطور پیوستهبهبایدنفریکآنمشابهیاوتلسکوپیيهاپلهرويکارياجراهنگام
بودنسالمازوکنترل کردراآنهاکارآییبایددوبلههاينردبانازاستفادهازقبل.باشدداشتهعهدهبهکار

در موقعیتراآنهاشدنبازمیزانکهنهاآایمنیمکانیسموآنهاانتهايمفصلیاتصاالت، اتصاليهازنجیره
.باشددارارانمایدمیایجابایمن

اطمینانسیستمکلوهاهوكبودنسالموزنجیرها، اتصالبازوهايازاستالزمدوبلهپلکانازاستفادههنگام
آنيهاسیمازیکیبودنناقصمورددرراناگهانیحرکتولغزشاحتمالگونههروباشیمرا داشتهالزم

موجودنردبانپلهآخرینازاستفادهدرناپایدارياحتمالهنگامیکه. نماییماستفادهآنسپس ازوکنیمبررسی
.نکننداستفادهآنآخرپلهازباشد

:نمونه دستورالعمل مورد نیاز جهت ایمنی داربست ها در ذیل آمده است 

آنکهبدونباشندقادربایدبه عالوه. باشندمحکموسختمطمئن،صورتبهبایدهاداربستمهارهايیاها پایه
رانظرموردبارحداکثربشود،جابجابارتحملبعلتها پایهموقعیتآنکهبدونکنند وبازجاها گاهتکیهدر

.نمایندتحمل
هاچوبتختهیاهاربستدانگهداشتنبرايسیمانیهايبلوكمانندناپایدارياشیاءازنبایدبه هیچ وجه

.نموداستفاده
گرددتعویضیاوتعمیرفوراًبایدببیند،صدمهیاوشدهسستکهداربستازقسمتیهر.
یاتركو) برآمدگی(گرههرگونهازعاريبایدگیرند،میقرارهاداربسترويکهالوارهاییوها تختهتمامی

.بپوشانندبخوبیراکاريويسکسطحبایدحالعیندرشکستگی باشند و
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داربستبهآنهاسردوهرکهايگونهبه، شدهمستحکمبایدگیرند،میقرارهاداربسترويدرکهییهاتخته
بهممحکموبگیرندقرارهمروي،هاتختهطرفدوهردرمتر،0.4اندازه بهحداقلاینکهیاباشند،مهار شده

روي ها تختهکههاییقسمتآن) باشدنداشتهوجودآنهاخوردنتکانامکانهیچ وجهبه تا(پیچ بشوند یامیخ
.باشندشدهواقعداربستيهاستونرويباید دقیقاًگیرند،میقرارهم

براي آنهاازباالرفتنکههایینردبانمخصوصاً. باشدخطربیکامالًبایدداربست،يهاتختگاهبهدسترسینحوه
.باشدداشتهخطريگونههیچنبایدروند،میکاربهداربستطبقاتبهرسیدن

متر و0.45ارتفاع بهوسطینرده، متریکارتفاعبهوسختچوبجنسازباالیینردهیکبهبایدداربست
که(داربستطبقاتيهاکنارهوبازفضاهايهمهدربایدوباشدمتر مجهز0.15ارتفاع بهپایینرده نوك

.گرددنصب)استسطح زمینازالتربا
ضربههايطنابو)مهارها(ایمنیيهاتسمهازبایدندارد،وجودحفاظونردهنصبقابلیتکهییهاداربستدر

.کرداستفادهشوند،میبستهمحکمیاشیاءبهگیري که
وسستشیءوادهمهیچوبودهآنباالينبایدهیچکس، استشدنجمعحالدرسیارداربستکهوقتی

.باشدشدهرهاآنروينبایدبدون مهاري
برچسببرقرار ووشدهتعیینپیشازنظامیکقالبدروگرفتهقراربازرسیموردهموارهبایدهاداربست

.شودنصبآنهارويمشخصاتشان بر
:بایدشودمیاستفادهداربستهايگاهتکیهبعنوانکهالوارهایی

شوندواقعترازومحکمزمیندر.
اهستندچوبیصورتبهاگرشونددادهاتصالهمبهقطريبندهايبادومحکماتصاالتباحتم.
برچسببرقرار،وشدهتعیینپیشازنظامیکقالبدروگرفتهقراربازرسیموردهموارهبایدداربستها

.شودنصبآنهارويمشخصاتشان، بر
بایدشودمیاستفادهداربستگاههايتکیهبعنوانکهالوارهایی:
شوندواقعترازومحکمزمیندر.
شونددادهاتصالهمبهقطريباد بندهايومحکماتصاالتباحتماًهستندچوبیصورتبهاگر.
متر است به3.6از کمترفاصلهوکنندمیمترمربعی استفادهسانتی300*400الوارهاي ازمواقعی کهدر

.شودکار بردهبهییدوتاصورت
سهصورتبهشودمیمتر استفادهسانتی400متر مربعی به طول سانتی30*5از کمترابعادباییهالولهازاگر

.گردداستفادهتائی
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ولیگرددمصرفتائیسهصورتبهشودمیمتر مربعی استفادهسانتی300*5از کمترالوارهايازحالتیکهدر
. متر مربع کمتر باشدسانتی20*4از نبایدالوارهاشرایطیهیچدر

مهندسنفریکتوسطبایدشودمیانجامباالبهمتر2ارتفاعدرکهعملیهروآنمانندیاوداربستعملیات
، ایمنیمسئولبایدداربستازاستفادهبرايمجوزدادنازقبل. شودادارهکارآنصالحیتو دارايماهر

سپسوگردیدهبرطرفآندرموجوداتصاالتوسیستمدراشکالهرگونهوبازرسی نمایدراکورمذداربست
.نمایدصادردر ارتفاعکارجهتراداربستازاستفادهمجوز

هاستونیاالوارهارويداربست
شونددادهقرارزیرشرحبههاییستونرويبایدباشدنکردهمحدودراکارمحوطهحصاريهنگامیکه:
شوداستفادهساختمانداخلدروکفهمترازبرايفقط.
طولهیچگاهوباشندچسبیدههمبهالوارهاومتر نداشتهسانتی90از کمترعرضیبایدداربستالوارهاي

.نباشدبیشترسانتیمتر20ازآنقسمت کنسول
باشندشدهنصبآنبیرونقسمتیاوداربستستونروينبایدالوارهاهیچگاه.
شوندواقعدیگريداربستالوارهايروينبایدالوارها.
نشوداستفادهداربستعموديستونبرايهانردبانیاوپلکانازهیچگاه.

داربستبرچیدنونصب
باشدمیخودکاريمحدودهدرآنازایمنوصحیحاستفادهوداربستبرچیدنیاونصبمسئولبخشهر.
حتماًبندداربستافرادبرايوشوندگرفتهکاربهبایدتجربهباوماهرافرادتنهاداربستچیدنبرونصببراي

افرادازتنهاوثبتکاردفاتردربایدافرادایناسامیوشوددادهترتیبمدتکوتاهآموزشیهايدورهباید
.شوداستفادهدیدهآموزش

شودانجامسرپرستیکنظارتتحتبایدداربستبرچیدنونصب .
مانند(کند جلوگیريآنهاافتادنازکهشوندلوازمیبهو مجهزپوشیدهایمنیلباسبایدبندداربستافرادتمام

) غیرهوقالبوایمنیکمربند،)یراق ایمنی(هارنس 
صورتبهچنانچهوباشددیواریکامتداددرداربستکهداشتاطمینانبایدتختداربستنصبجهت

شودبازبیرونسمتبهیابندهافزایشقسمتوشدهواقعدیوارجلوقسمتدربایدشودتوسعه دادهمکانیکی
.شوندکنترلها بایدچرخوکنندهقفلقسمتهاي

ترازبوسیلهیاوآنزیرترازيهاپیچبوسیلهآنهابودنقائموشودنصب)عمودي(قائمامتداددربایدداربست
.گرددکنترلدوربینوشاقولودستی

رويهوكکهشودکنترلوگرفتهقرارداربستبرجاولینقسمتباالترینباید درکنندهقفليهاقسمت
.محکم باشدها وینچ
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نمودایجادراالزمهايگاهتکیه، زمینکافیباربريظرفیتازاطمینانضمناستالزمداربستنصبهنگام.
گردندرعایتداربستعملیاتشدهتاییدهايطرحومقرارت نصب
ايسازهمقاوتکلیحالتدروزدهزنگخم شده،، شکستهداربستقطعاتتاآیدعملبهالزمدقتوکنترل

باشدندادهدستازراخودیکپارچگیوکافی
شوداجتنابمختلفهايطراحیداربست بانمونهچنداستفادهاز.
داشتاطمینانآنها بایدبودنعمودازوبودهکمتریامتر و1.8داربست قائمستونهايمرکزبهمرکزفاصله.

.داشتنظرمددراي رافاصلهچنینبایدنیزافقیقطعاتبراي
بستمحکمبایدرااتصاالتهايپیچ.
دوبایک مترحداقلارتفاعبهحفاظیکاستالزمباشدداشتهفاصلهمتر2حداقلزمینباکهپلتفرمبراي هر

بایدشودمینصبمحافظریلپائینقسمتدرکهمحافظورق، گرددنصبپائینورق محافظوافقیریل
ریل. متر باشدسانتی60از کمترآنبااليریلباکفورقفاصلهاگر. داشته باشدارتفاعسانتیمتر20حداقل
.نیستنیازمورددیگري

باشدنداشتهافتادنامکانشرایطیهیچتحتکهشوند،بستهمحکمهاییگاهیهتکبهبایدداربستمصالح.
تانمودآنبازکردنبهاقدامنصبترتیبهمانمطابقاستبهترامکانصورتدرداربستبازکردنهنگام

. شودحفظپایداري سازه
و نگذاریدنکنیدپرتراآنهیچ گاهوشوداستفادهبایدمناسبیسیستمازداربستشدهبازقطعاتانتقالبراي

.بیافتندقطعات
داربستهايکنترل
مسئولهماهنگیباسرپرستتوسطبایدداربستيهاتختهازاستفادهازقبلHSEسرپرست. شودکنترل

درامادارد،خاصیروالهاداربستکنترلعاديحالتدر. باشدنداشتهارتعاشداربستکند کهکنترلباید
.شودکنترلسرپرستبوسیلهداربستحتماًبایدتندبادیاوطوفان شدیدازبعدمانندبحرانیایطشر

کارمعلقسکوهاي
باشندمناسبکاريشرایطدرهمگیکهمعلقهايکابلومهارنقاطوسکوهاکنترل.
اشدبداشتهمطابقتسکوهاسازندهدستوراتوشرایطبابایدنصب،وکاريشرایطکلیه.
باشدنظرمدکنندگاناستفادهوزنوطراحیوزنمطابقتهموارهباید.
نشوددادهقرارسکوهااینرويمعلقهايپلانتهايونشوداستفادهاتصالیهايپلعنوانبه.
نگیردقرارجوشکاريعملیاتزمینبهاتصالعنوانبهمعلقسکوهايفلزيهايقسمت.



HSE PLANو محیط زیستبهداشت،ایمنیتدوین طرح راهنماي 

43

تهران شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان

:ایمنی وسایل باالبر در ذیل آمده است نمونه دستورالعمل 

و حفظایمن،ايشیوهبهوبودهعیببدونباید،)هاقرقرهوزنجیرهاها،طناب(موادجابجاییمخصوصتجهیزاتکلیه
. شوندنگهداري

طبقراآنهاکبار نیزیماههرونمودهبازرسیراآنهاکارگاه،درتجهیزاتاینازاستفادهازقبلکهباشدمیموظفاپراتور
.نمایدحاصلاطمینانآنهابودنایمنازتادهدقراربازرسیموجود، موردهايلیستچک
بارکردنبلندبرايبنديبکسلسیمنحوه

نسبتباالترياهمیتدرجهازشوندمیبردهکاربهبارهاآویختنوکردنبلندبرايکههاییطنابوهابکسلزنجیرها،
،بریدگی، خستگیدچاربارباالبردنعملیاتهنگامواقعدر.باشندمیبرخوردار، هستندجرثقیلداخلدریی کهبه آنها

ي هابکسلسیممورددرخوردگیوها زنجیريهاحلقهدرپیچشوتیزيهاگوشهشدنساییدهوشدنخمخراشیدگی،
.شوندمینخیهايطنابشدنپوسیدهیاوفوالدي

:شودمیتوصیهزیرمواردهاطنابازایمنومؤثراستفادهازیناناطمبراي
.نشودآویختهآنهابهبارهاطنابباربريظرفیتازبیش
.گرفته شودنظردرشیبتاثیرشوندمیبستهآنهابهقائمبهنسبتزاویهباهاطنابناچار،بهکهبارهاییجابجاییبراي

.باشددرجه120ازکمترآنهابینزاویهکهدببندیطوريراهاطنابسیستم
.کنیدکنترلراآنهاشرایطهاطنابازاستفادهازقبلهمیشه

.نشوداستفادهدیدهآسیبهايطناباز
.شوداجتنابتیزيهاگوشهبههاطناببرخورداز

باراعمر طناباستممکنشودمیآنمخصوصنقطهدریکتنشایجادسببکهطنابیکازمکرراستفادههنگام
.دادافزایشآنبستنوپالستیکیاوسیمتکهیکپیچیدنتوسطنظرموردنقطهآنتقویت

.نکیندخمها حلقهویااتصاالتنزدیکدرراهاطنابهیچ گاه
.شوداجتناباستطنابباتماسدربارخودهنگامی کهطناببرداشتنخراشاز

.نماییدروغنکاريراآنهامرتباًزدگیزنگازجلوگیريبرايونمودهانبارخشکجايدرراهابکسل
که کشیدهبکسلهاییوبردارندخراشآالتماشینچرخزیراستممکننکنیدرهازمینرويراها بکسلسیمهیچگاه
.ندهیدتابراآنهایاونبریدهباشندمیکششتحتیاهستند

.دهدمیکاهش%50تاراآنهاباربريظرفیتعملایننزنیدگرهراآنهاهیچوقتطنابهاطولکردنکوتاهبراي
.نشوداستفادهبارکردنبلندبراياندشده)خم(بندقالبهايواتصالمحلدرهایی کهبکسلازهیچوقت
و روغنکارينمودهکخشوشستهآبباراآنهاهستندکثیفهنگامیکهنگه داریدتمیزوخشکراهابکسلسیمهمیشه
.نمایید

از راهاسیماینبالفاصلهباشدشدهآنهاخوردگیسببمواداینباشندشیمیاییموادباتماسدرهابکسلسیماگر
اصولی ازومنظمبطوربایدشیمیایی هستند،موادباتماسدرمکرراًهابکسلسیماینچنانچهونماییدخارجسرویس

.شوندپاكشیمیاییمواد
وعملیات جوشکاريازناشیيهاجرقهازراآنهاوندهیدقرارباالهايحرارتدرجهمعرضدرراهابکسلسیمهیچوقت

.نگهداریددوراستیلناکسیبرشازحاصلمذابیا
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ترینخطرناكازنیز یکیحرارتدرجهاثر. شودمیحرارتدرجهتشدیدوموضعیافزایشسببنیزشدیداصطکاك
.نیسترویتقابلايپدیدهکهباشدمیفوالديهايبکسلسیمدرخرابیوصدمهحاالت

ومصالح مشابهازآنهاکهکنیدحاصلاطمینانشود،میاستفادهبکسلسیمچندازباریککردنبلندبرايهنگامی که
.باشندیکسانمقطعسطحداراي

:یل آمده است نمونه دستورالعمل ایمنی جرثقیل ها در ذ
ايدروازههايجرثقیل–الف

جرثقیل،ظرفیتازبیشبارهايکردنبلند. رودمیکاربهقائمصورتبهکردنبلندبرايفقطجرثقیلهايسیستم
.باشدنمیمجازتوسط آن

آناولیهز وضعیتاشدنخارجوبارافتادنازکهباشدطوريبایدبارکردنبلندنحوهوبکسلهايسیمبستنسیستم
قبالًکهاز آنچهغیرتجهیزاتیبوسیلهونوسانحالدریاونامتعادلصورتبهبارکردنبلندازبنابراین. شوداجتناب
.گرددجلوگیريباشدضعیفمصالحیاواتصاالتدارايیاوباشدشدهتعیین

کامالًاز قبلبایدرودمیکاربهبارکردنبلندبرايکهوسایلیوبودهمعلومآنوزنبایدباريهرکردنبلندازقبل
.باشدخوبشرایطدروکنترل شده

رامربوطهسرپرستبایدحتماًنیستمشخصبارکردنبلندشرایطوجرثقیلظرفیتیاوباروزنتخمینحالی کهدر
.گرفتایشانازراالزمرهنمودوگذاشتدر جریان

.شودانجاماست،شدهواگذاراوبهکاراینصالحیتکهشخصیدستوربهبایدجرثقیلحرکتهر
هیچ وقت نبایداپراتورونمودهراعالمتآنتکرارتقاضايبایدباشدنامفهومجرثقیلاپراتوربرايعالمتیچنانچه
.بگیرددستورنفرچندازهمزمان

:بایدجرثقیلاپراتورجرثقیلباکارازقبل
.کندنمیکارهیچکسجرثقیلديهاتیرریل وجرثقیل،رويدیاباطمینان

.باشدداشتهاطمینانآنهااتصاالتوهاطنابها،بکسلسیمهوك،کاراز
.هستندخودواقعیمحلدرغیرهوهوك،هاقرقرهها،طنابکهنمایدکنترل

.بنمایدراهاآنتعویضتقاضايهاهوكدرغیره وشدگیخمنارسایی،مشاهدهصورتدر
ازسانتیمترچنداندازهبهرابارابتداالزم است،اتصاالتتکمیلوباربستنوهابکسلسیمسیستمکردنآزمایشازبعد

حالتبههابکسلسیموشودمیبلندبارهنگامی کهو) غیرهواتصاالتبودنمحکمازاطمینانجهت(بلند نموده زمین
اینکهیاوشدهکشیدهحدازبیشآنهاازهیچکداموشوندکشیدهیکسانصورتبهتماماًایدبآیددر میشدهکشیده
.نباشندحد شلازبیشها بعضی

آنراهسرموانعکلیهونمودآنافقیجابجاییبهاقدامبایدرسیدجابجاییبرايالزمحداقلارتفاعبهباراینکهازپس
.آیددرحرکتبهزمیننزدیکاالمکانحتیباربایدبارراهسرازموانعتنبرداشازپس. شودباید برداشته

بایداپراتورحالتایندرنباشدجرثقیلکابینداخلدردهدمیعالمتکهشخصیاستممکنکاريشرایطبعضیدر
.نمایدتوجهدهدمیويبهجرثقیلکابینازخارجمذکورفردکهبه عالئمی

:شوندگرفتهکاربهبایدمینیززیرموارددردهدهنهشدارعالئم
.نیستاپراتوردیددرباردقیقموقعیتهنگامیکه

.ندارندبارموقعیتبهنسبتکافیدیدکارکنانهنگامی که
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)قطع کندشاهراهیکراپرسنلعبورمسیر(باشدزیادمروروعبوراستممکنکهها کارخانهوهاکارگاهنزدیکیدر
هنگامشود درآوردهپایینآهستگیبهباربایدخطرمحدودهازافرادکردندورازپسبایدبارافقیحرکتخاتمهدر

درنباشد، بارالزماگروشودگذاشتهالوارتعداديبارزیرهابکسلسیموزنجیرهاکردنآزادجهتباید، بارآوردنپایین
.نرساندآسیبهاطنابوهابکسلسیمبهبارکهردکمراقبتباید.شوددادهقرارخودجاي

داخل دررفتوآمدمانعوکنترلتابلوهايراهسرمانعیحالهردروگیردقرارشدهتعیینپیشازجايدربایدبار
.نباشدکارخانه
کهاستمنطقیبنابراینبیفتدکارازجرثقیلدیگريدلیلبه هریاوشودقطعبرقبارجابجاییحیندردارداحتمال

.نداردوجودشخصبارزیردرکهشودحاصلاطمینانوشوددادهحرکتزمینبهنزدیکحتی االمکانبار
نوسانهابکسلسیمبهمتصلهوكکهآیدعملبهالزماحتمالبایدشودمیجابجابارحملبدونجرثقیلهنگامیکه
حین درکهباشدشدهپاکسازيموانعیهرگونهازبایداتصاالتوهادستگاههوك، بومحرکتمسیرهمچنینوپیدا نکند
.نیایدپیشايحادثهونکردهبرخوردمانعیبه فرد یاجابجایی

لوازمسایروهابکسلسیمها،شلنگوشودجمعممکنارتفاعباالترینبههوكباید، شدتمامجرثقیلباکارهنگامیکه
:باشدنمیمجازمطلقاًزیرمواردشوند،گذاشتهمطمئنهايمحلدروآوريکامالً جمع

کوتاهی تركبسیارمدتبرايحتیراجرثقیلباشد،میآویزانوشدهبستهجرثقیلبهباريهنگامیکهجرثقیلاپراتور
.نماید

.غیرهوبرقیواگنقرقرهوهاریلهايواگنکشیدنیاودادنهل
.کنندبنديبستهرابارمجدداًاینکهبرايبتثااشیاءبهباربستن

افرادجابجاییبرايجرثقیلازاستفاده
مربوطهریلانتهايدرسقفیجرثقیلکردنمتوقفبرايمانعایجاد

زمانیکدرنفرچنددستوراتازتبعیت
بارکردنبلندحیندرقطعاتیشدنشکسته

باشندشدهجاسازيمناسبیکانتینرهايدراینکهازقبلگازهايکپسولنمودنجابجا
.جرثقیلعملیاتشعاعمحلازدورمحلیبهآنانتقالمنظوربهبارکردنجابجاونمودنآویزان

.شرایطیهردرالکترونیکیهايدستگاه)کردنضعیف(کردندستکاري
بهوکردهخاموشرااصلیسوئیچبایدبالفاصلهنمودمشاهدهخودجرثقیلدرنقصوعیبجرثقیلاپراتورهرگاه

تهدیدراکارکنانایمنیآمدهبوجودنقصوعیبچنانچه، آیدعملبهالزمتعمیراتتادهداطالعخودمسئول باالتر
اپراتوربودهجزئینقصوعیبچنانچهاما. باشدمتوقفعملیاتمربوطهتکنسینموافقتکسبباعیبتا رفعبایدنماید

.دهدادامهبیشتراحتیاطبارااجراییعملیاتتواندمیخودمسئولبااهنگیبا همجرثقیل
.باشدمیممنوعجرثقیلاپراتورکابیندرشعلهکنندهایجادوالزمغیراشیاءگذاشتن

هايقسمتبرايالزمايدورههايسرویسانجامبایدشوندمیهدایتجرثقیلخودرويازکههائیجرثقیلبراي
شدهمشخصبارباالبرهايکابلعملیاتمحدودهوهاواگنترمزباالبر،وینچمدامترمزهايعملیاتمحدودهاتیک واتوم

.داردشودمیجرثقیلازکهاياستفادهنوعبهبستگیاین بازدیددورهباشد
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هاجرثقیلباالبرهايهوك
یاوپروفیلهاکهمحلی(دهانهقسمتدرمکانسیمیاینکهایوایمنیگیرهیکبهمجهزبایدجرثقیلباالبرهايهوك

غیرلغزیدنیاوسرخوردنازونمودهجلوگیريآنهاشدنبازازکهباشد) شودمیوصلبه آنهاها زنجیروها سیم بکسل
.آوردبعملجلوگیريها بکسلسیموها زنجیرقالبعمدي انتهاي

:شودعوضبایدهاهوكزیرموارددر
.باشدکردهپیداکاهشکمتریا% 10آن ازاينقطههرمقطعسطحهنگامی که

کردهطول پیداافزایشبودننوزماندرآنطول% 7از بیشترطولیافزایشواردههايتنشاثردرمتعلقاتهنگامیکه
.باشد

بیش از دهانه% 10اندازه بههوكدهانهوآناالستیکحدازبیشطولیافزایشواردهتنشاثردرهاهوكهنگامی که
.باشدشدهنو ایجادهوكیک
.کندعبورهوكپینمحورازآناثرنقطهبرکهباشدطوريواردهباربایدمعمولیحالتدر
هاسیم بکسلمحلنگرفتنقرارمناسبوآنظرفیتازخارجبارشدنوارداثردراستممکنهوكدهانهشدنباز

.دباشآمدهبوجود

کند، ظرفیتمیایجادهوكدهانهدرتماسنقطهیکوشودمیاستفادهپلیتکردنبلندبرايهاهوكازهنگامی که
.دهدمیکاهش% 60میزان تاراهوكباربري
که آنهاکنارمرتفعراهروهايانتهايدرحفاظقرقرهیاوسقفیجرثقیلهايریلانتهايدرسپرنصب: مکانیکیایمنی

.جرثقیلهوكرويکنندهقفلقالبنصبوشودمیواقعاستفادهموردسقفیجرثقیلتعمیراتانجامرايب
سویچنصبوهوكپایینوباالحرکتمحدوده، سقفیجرثقیلعقببهوجلوبهحرکتمحدودهتعیین: برقایمنی

.دورراهازکنترلرويسویچوسقفیکردنسویچوبرقاصلیروي خط
آنکنترلدستگاهیاوآنهوكوسقفیجرثقیلباربريظرفیتماکزیممنوري،یاصوتیعالئم: دهندههشدارمعالئ
متحركجرثقیلهاي.ب

.شودعملیزیردستوراتاستالزممتحركجرثقیلهايبرايايدروازهجرثقیلهايجهتشدهارائهدستورهايبرعالوه
:بایدمتحركجرثقیلازاستفادهشروعازقبل

.گیردقرارشدهحفاريهايگوداللبهازدورومسطحتقریباًمحکم،کامالًمحلیدرجرثقیلاستقرارمحل
.شودکنترلهاچرخوشدهکشیدهترمزها
.شودگیردرکالچ

.نشودواردهاچرخرويبارازناشیفشاراینکهبرايهاچرخنمودنبلندوهاجکاسقرار
سیمهايازوگیردقراربرقحاملکابلهايازدورترآنهايقسمتکلیهشودسعیمتحركجرثقیلزااستفادههنگام

. قرارگیردگرفتگیبرقخطرازجلوگیريبخاطرمشخصفاصلهبرق یک
:بایدکارخاتمههنگامدر

کنندبلندراجرثقیلبوم
.دهندقرارخودمخصوصمحلدروکردهجمعراهاجکپایه

.بداندراجرثقیلعملیاتشعاعبایدجرثقیلاپراتوراساسیبطور
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باالبر)يهاگیره(کلمپ
.گرددتهیهآنمخصوصکلمپبایدحتماًشودبردهباالبایدکهباريهربراي

ازدبایحتماًناصحیحاستفادهازناشیشدهپارهوبریدهشده،خمهايشوند و کلمپچکمرتباًبایدمصرفیهايکلمپ
.شوندحذفمصرفگردونه

بهبارکهاستممکنآنهرنکندعملسیستمایناگرشودفعالکنقفلسیستمبایدبارباالبردنعملهرازقبل
.کندزمین سقوط

جابجایی بهحینباشند،باالقسمتدرهاپلیتصورتیکهدرشوندمحکموآوردهپائینممکنحدتاکلمپهايپلیت
.نمایدایجادمشکلاستممکنولغزیدهدآزاحالت
.شوداستفادهکلمپدوازحداقلبایدحتماًاستمشکلآنثقلمرکزمحلکردنپیداکهبارهاییبراي

براي استبهترباشددقیقخیلیهاکلمپمحلبایدهستند،عموديموقعیتدرکهپایینقطربالولهکردنبلندهنگام
.نشوداستفادهکلمپازمیلیمتر300ازکمترطرقبهها لولهجابجایی

روي دیگريهاپلیتازیکیاستممکنچونشود،خودداريکلمپیکبامتفاوتابعادباپلیتورقدوکردنجابجااز
.کندسقوطوسرخورده

حالتایندرشودمیتوصیهکلمپسهحداقلازاستفادهکنیدجابجاافقیطوربهراهاپلیتخواهیدمیهنگامی که
.رودمیبینازورقهااحتمال افتادن

ها کلمپظرفیتازبیشبارکردنبلند. گیردقرارتحقیقوبررسیموردکامالًشودجابجابایدکهباريطبیعتباید
.شودمیبارافتادنخطربهوکلمپسبب آسیب

وزمینبهباربرخوردازتاشوداستفادهآنهازیردرورتساپهايبلوكازبایدنامنظمشکلبهباريکردنبلندهنگام
.شودجلوگیريآنآسیب دیدن

:نمونه دستورالعمل ایمنی لیفتراك در ذیل آمده است 

.باشدبیروننبایدبازوهاحرکتهنگام
از لغزیدن،کهگیردقرارکفبازوهايرويطوريوبودهلیفتراكعمودييهاپایهنزدیکبایدبار، جابجاییهنگامدر

.باشدشدهمهارکافیاندازهبهبارباید. شوداجتنابحملحیندرجابجاییودوران
.شوداجتناببایدناگهانیپیچیدنوناگهانیترمزشتاب،از

.باشدزمینسطحازاینچ6ارتفاعتاحداکثربایدبازوهابار،بدونحرکتهنگام
.باشدداشتهرازمینسطحازممکنارتفاعحداقلبارجابجایی،هنگامکافیدیدپایداريبراي

.کندحرکتعقبعقبصورتبهوکردهبلندراباراستبهترسنگینبارهايحملهنگاموتندهايشیبدر
.نشودبردهپایینوباالبارحرکتهنگام

وتریلرهادادنهل، کشیدنمانند(نشودتفادهاساستشدهساختهآنبرايکهآنچهازغیرکاريبالیفتراكدستگاهاز
.)نفراتانتقالو یاآالتماشینیا

توقفاست زیادبنزینییاودیزلیآنمحرکهسیستموکندمیکارايبستهیامحدودمحیطیدرلیفتراكدستگاهاگر
.نکند
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ترمزها هموکشیدهآنباطريبستوموشخاآنموتورآوردهپایینراآنبازوهايحتماًدستگاهکردنپاركهنگام
.شودکشیده

:کنترل عملیات از دیدگاه بهداشتی - 13-2

مسائل مربوط بهداشت عمومی در کارگاه-13-2-1

:باشدتواند مطرح شود به شرح ذیل مینمونه مواردي که در این بخش می

ارگاهی است که در ارتباط با تامین شرایط بهداشتی محیط شامل ساختمان و تاسیسات ک:تاسیسات بهداشتی کارگاه: الف

. ساختمان کارگاه، سیستم روشنائی، تهویه، آب، فاضالب و زباله: کار مطرح می باشند از قبیل

شامل کلیه تسهیالت جنبی کارگاه است که براي حفظ سالمت شاغلین و افراد وابسته به :تسهیالت بهداشتی کارگاه: ب

غذا خوري، انبار مواد غذائی، سردخانه، حمام، رختکن، گردد، از قبیل آشپزخانه، محل موجود و یا دایر میآنان در کارگاه

تسهیالت شستشوي البسه کارگران، دستشوئی، آبخوري، توالت، نمازخانه و تسهیالت مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی 

.باشدان میدرکارگاه و تسهیالت مربوط به ایاب وذهاب کارگر

. شودمیرگران منجرکاسالمتمداومبهبودبهکهاستجریانیبهداشت : راهنما 
، از تنوعمحیط کههايدارد و آالیندهو کلیدياساسینقشانسانسالمتدر ارتقايمحیطیعواملکنترل

.سازندبا خطر مواجهدر محیط کارراانسانتوانند سالمتبرخوردارند، میخاصیو پیچیدگیگستردگی
در روند باشند کهمیهاانسانویژههايو یا فعالیتروزمرههايفعالیتاصلها حآالیندهبیشتر اینامروزه

از و اطالعآگاهیاز عدمنیز ناشیو گاهیداشتهدخالتعمديبصورتانسانو ارادهعلمتولید آنها گاه
.آن هستندپیامدهاي

محل کار به همواره در بایستیرین مسایلی است کهحفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماري یکی از مهمت
پاکیزه و محیط کار هموارهکه به آن توجه شود براي رسیدن به این هدف الزم استعنوان خانه دوم افراد

براي رسیدن به این هدف الزم است که . دشواندازد اجتناب سالمت را به خطر میاز آنچه که د و باشسالم 
.مسائل بهداشت عمومی کارگاه اختصاص داده شودبه HSEبخشی از طرح 
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محیطی کنترل عملیات از دیدگاه زیست- 13-3

مدیریت پسماندها-13-3-1

شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل گفته می) غیر از فاضالب(پسماند یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز: راهنما
.گرددفعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی می

:پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند
ها تولید هاي روزمره انسانشود که به صورت معمول از فعالیتبه پسماندهایی گفته می:هاي عاديپسماند.1

.حاصل از تخریب هاي ساختمانیهاي خانگی و نخالهاز قبیل زباله. شودمی
ودرمانیوها، مراکز بهداشتیبه کلیه پسماندهاي عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان:پسماندهاي پزشکی.2

.شودسایر مراکز مشابه گفته می
و امثال آن گفته می شود از قبیل به کلیه پسماندهاي ناشی از فعالیت هاي صنعتی و معدنی:پسماندهاي صنعتی.3

.آهن آالت و ضایعاتبراده ها، 
:باشددسته بندي دیگري از نظر تفکیک زباله وجود دارد که به شرح ذیل می

محاسبات نشان داده . شود که داراي خاصیت فساد پذیري هستنددها اطالق میبه آن دسته از پسمان:زباله تر.1
لیتر 600اي و متر مکعب گاز گلخانه400شود مواد آلی که به صورت تلنبار دفن می% 80است از هرتن پسماند با 

.شودهاي محل دفن را سبب میآلودگی% 99گردد که شیرابه رها می
باشندپسماندها به صورت تفکیک شده جمع آوري شود تماماً قابل بازیافت میاین بخش از :پسماندهاي خشک.2

..انداز این دستهو پالستیککاغذ ، شیشه ، فلزپسماندهاي 
، دستمال هاي جارو برقیباشند مانند کیسهغیر قابل بازیافت میییپسماندها:پسماندهاي غیربازیافتی یا دفنی.3

بار مصرف که داراي کربن یعنی کبراي بخشی از کیسه پالستیک یا مواد ی. ردیدگکه قبالً دفن میکاغذي و غیره 
و یزیکیفانرژي می باشد ، در دهه گذشته یک روش ابداع شده است که پس از پردازش به روش کاهش حجم

ا در یرسدمیمصرفسیمان بههايواحدهاي خاصی مانند کارخانهبیولوژیکی به عنوان جایگزین مواد سوختی در
. شودانرژي برق میبهبدیلتخاصیايهنیروگاه

این مواد در صورتیکه.ها را به خود اختصاص داده استمهمی از بیماريبخشهامضرات بهداشتی حاصل از عدم کنترل زباله
رشد و نمو حشرات، براي تولید،یخـارج از اصـول بهداشتی، ذخیـره سازي، جمع آوري، بازیافت و یا دفع شوند محیط مناسب

هاي مختلف جوندگان و دیگر موجودات موذي به وجود آید که به علل مختلف موجب آلودگی محیط و انتشار بیماري
و محیط ها در حد بسیار وسیعی موجب آلودگی آب، خاك و هواها، عدم کنترل زبالهبیمارياحتمال بروزعالوه بر.گردندمی

.شودمیزیست منطقه
این مواد، لزوم شناخت متدهاي نامناسبدفع در اثرها و آسیب به محیط زیستبیماريدر راستاي پیشگیري از اسالتاً

. ها اهمیت خاصی داردپسماندجمع آوري و دفع 
HSEاي در طرح با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین الزام قانون مبنی بر لزوم مدیریت پسماندها الزم است بخش ویژه

.موضوع اختصاص داده شود به این 
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:شاملنمودمطرح تواننمونه مواردي که در این بخش می

ها که شامل مسئول اصلی مدیریت پسماند، مسئول نظارت بر تولید، مدیریت و دفع پسماندها، مسئولیت تولید مسئولیت.1

.باشدولین دفع پسماند میکنندگان پسماند و مسئ

نحوه شناسایی و تفکیک پسماندها.2

مجدد، فروش ، سوزاندن، دفن و یا انتقال و دفع توسط استفادهوبازیافت(نحوه مدیریت پسماندهاي عادي و صنعتی .3

)پیمانکار

هنحوه مدیریت، نگهداري و دفع پسماندهاي ویژ.4

تجهیز کارگاه-13-4

انجـام  عملیـات ره اجـراي و تدارکاتی که باید بصورت موقت بـراي دو تعبارت است از اقداما:راهنما 
.شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق سند و مدارك پیمان میسر شود

:تواند باشدمیتجهیز کارگاه شامل موارد زیر
ساختمان پشتیبانی.1

منابع آب
انبارها
تامین تجهیزات ایمنی و حفاظتی
مخازن سوخت
دامنه فعالیت هاي برق رسانی، آبرسانی به کلیه نقاطسیستم
هاي بهداشتی جهت نیروهاحمام و سرویس
سیستم جمع آوري فاضالب و سپتیک تانک
سیستم جمع آوري زباله

ساختمان عمومی.2
 کانکس(دفاتر اداري ثابت و متحرك(
هاي کارگري و کارمندي و یا مهمانسراهاخوابگاه
انبار سرپوشیده و یا انبار مواد غذایی
غذا خوري کارمندي و کارگريهايآشپزخانه و سالن

بـه طـور مثـال    . جهت اجراي موارد فوق اندیشیده و ذکر شود HSEدر این مرحل الزم است تمهیدات 
...نحوه ي تامین برق مصرفی ، نحوه جمع آوري فاضالب هاي انسانی و صنعتی و 
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هاي خبري، موانع و هشدارهاشانهعالئم ایمنی، ن- 1- 13-4

صاویري براي هشدار و اعالم خطـر بـه   سطحی است استاندارد متشکل از کلمات، عبارات و تعالیم ایمنی: راهنما 
باشند، یا حاوي توضـیحاتی  کارگران یا سایر افرادي که به نحوي در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محیط کار می

هاي ایمنی به آنان در زمینـه چگـونگی   در مورد عواقب و پیامدهاي حاصل از آن خطرات و یا بیانگر دستورالعمل
هاي مختلـف  ك بوده که این عالیم بصورت دائمی و گاهی بصورت موقت در قسمتهاي خطرنافرار از موقعیت

.شوندهاي کاري نصب میکارگاه و در حین پروسه

هـاي زیـر تقسـیم    ها به گروهگیري رنگتابلوي عالیم ایمنی براساس نوع پیام و بکار:تقسیم بندي عالیم ایمنی
:شوندبندي می

و هشدار دهندهعالیم خطر.1
بازدارندهعالیم .2
هاي ایمنیدستورالعملاطالعات وعالیم.3
دستوري و الزام آورعالیم .4
عالئم مربوط به آتش نشانی.5

توان ضمن اشاره به دستور العمل عالئم ایمنی در کارگاه به طـور مختصـر   میHSEدر این بخش از بخش طرح 
توانـد  این دستور العمل پیش بینی نمود میتوان در این دستور العمل را تشریح نمود، به عنوان مثال نکاتی که می

شامل استاندارد مرجع مورد استفاده در عالئم ایمنی باشد که در ایران آئین نامه عالئم ایمنی در کارگاه اسـت و  
ها ذکر گردد مثالً در محلی که استعمال دخانیات ممنوع است باید از چه عالمتی یا کاربرد هریک از عالئم و نشانه

هاي ترافیکی در مسیرها و یا عالئم نمایشگر مسیرها خروج اضطراري و یا ود و یا کاربرد عالئم و نشانهاستفاده ش
همچنین در این . توان اشاره نمودتجمع ایمن در سطح کارگاه و یا در خصوص وضوح عالئم و محل نصب آنها می

مانکاران در قبـال ایـن عالئـم نیـز الزم     ها از قبیل مسئولیت نصب و مسئولیت نیروها و پیدستور العمل مسئولیت
همچنین در این بخش الزم است در مورد استفاده از موانع و تجهیـزات هشـدار دهنـده و    . است مشخص گردد

.کاربرد آنها نکاتی مشخص گردد
د و کنهاي ایمنی افراد را در  برابر مخاطرات حفاظت نمیباید همواره به این نکته توجه داشت که عالئم و نشانه

رود و در کنـار آنهـا الزم اسـت اقـدامات کنترلـی      تنها به عنوان یک هشدار دهنده و یادآوري کننده به کار مـی 
.مناسب در نظر گرفته شود
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:نمونه عالئم ایمنی مورد استفاده به طور مثال شامل موارد ذیل می باشد 

عالئم هشداردهنده

عالئم خطر

عالئم بازدارنده

عالئم دستوري
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تجهیزات حفاظت فردي - 2- 13-4

آور در محیط کار در کنار مواردي چون خطرات جهت پیشگیري از حوادث ناشی از عوامل زیان: راهنما 
رو تالش در راستاي الزم است اقدامات کنترلی مناسبی در نظر گرفته شود؛ از اینانفجار و غیرهحریق،

اما علیـرغم تالشـهاي   . حذف و کاهش خطرات به یکی از اولویتهاي سازمانهاي امروزي تبدیل شده است
شوند و احتمال بـروز  طور کامل حذف نمیگیرد، هیچگاه خطرات بهفراوانی که در این راستا صورت می

. دث همواره وجود داردحوا
صـورت  ) محل ایجاد، مسیر انتقال و محـل دریافـت  (طور کلی در سه مرحله حذف یا کاهش خطرات به

از جمله ... گذاري و ایزوله کردن تجهیزات و تغییر در طراحی تجهیزات و نحوه انجام کار،حفاظ. گیردمی
در این میان اسـتفاده از تجهیـزات حفاظـت    . فعالیتها در راستاي مواجهه با خطرات در محیط کار هستند

به دنبال لحـاظ نمـودن تـدابیر حفـاظتی     (آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثهفردي به عنوان 
تجهیزات حفاظـت فـردي راحـت نبـوده و باعـث کـاهش عملکـرد افـراد         . اهمیت خاصی دارد) مختلف

و در بسـیاري از مـوارد پیامـدهاي    این اقدام کنترلی به هیچ عنوان باعث حذف خطـر نشـده   . شوندمی
انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب با نـوع کـار، اسـتفاده    . دهدناشی از مواجهه با خطر کاهش می

هاي حفاظتی درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداري مناسب از جمله مواردي هستند که باید در برنامه
.و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند

اي از نحوه شناسایی، تامین، توزیع و کنتـرل  توان ضمن تشریح خالصهنیز میHSEن بخش از طرح در ای
به عنوان . لوازم استحفاظی فردي مطالب را به دستورالعملی که در این زمینه تهیه شده است ارجاع داد

اشاره نمود توان به ارتباط ارزیابی ریسک و مشخص نمودن تجهیزات حفاظت فردي مورد نیازمثال می
هاي آنها اشاره داشت و نیز در مورد مـاتریس شـغل و نحـوه    بنديو یا به انواع تجهیزات ایمنی و دسته

تـوان در مـورد   در این بخـش مـی  . اختصاص لوازم حفاظت فردي مورد نیاز به هر شغل اشاراتی داشت
. البی را تشـریح نمـود  دوره و مدت زمان استفاده از تجهیزات حفاظت فردي و استاندارد سـازمان مطـ  

HSEالزم به ذکر است نوع ، جنس و مدت زمان استفاده از وسایل حفاظت فردي عموماً توسط واحـد  

کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار می گیرد ؛که بعد از تهیه وسایل مورد نظر ، باید به تاییـد واحـد   
HSEکارفرما برسد.
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:به عنوان نمونه 
با توجه به اینکه کاربرد اصلی کاله ایمنی .  براي حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات محیط کار از کاله ایمنی استفاده می شود

کی است لذا باید طوري طراحی شود که قادر به تحمل این ضربه ها باشد و در حین حال فشار مقاومت در مقابل ضربه هاي مکانی
.ناشی از این ضربات را تا حد امکان مستهلک نماید

:قسمتهاي مختلف کاله ایمنی در شکل زیر نشان داده شده است

اجزاء مختلف کاله ایمنی

:جهت نمونه 
:رنگ کاله ایمنی پیشنهادي در واحدهاي مختلف به صورت جدول ذیل است

رنگ کاله ایمنینام واحدردیف
1HSEزرد
قرمزآتش نشانی2
سفیدعملیات3
آبیتعمیرات4
سبزخدمات فنی5
نارنجیو افراد میهمانواحدهاي غیر فنی 6
خاکستريپیمانکاران7
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:برچیدن کارگاه-13-5

:ه اي از چک لیست جمع آوري کارگاه آورده شده است در ذیل نمون

یف
موضوعاتی که باید بررسی شودرد

وضعیت 
مشاهده

شرح عدم انطباق  
مشاهده شده

خیربلی
است؟آیا ضایعات کامالً  از محیط کار پاکسازي شده1
است؟آوري شدهوط به پیمانکار جمعآالت و تجهیزات مربآیا کلیه ماشین2

اند؟ شدهآوريهاي موقت جمعها و ساختمانآیا  کانکس3

4
زیست و حفظ بهداشت به هاي بهداشتی جهت جلوگیري از آلودگی محیطآوري  سرویسآیا جمع

گیرد؟درستی صورت می

د؟انشدههاي انجام شده رفع آبا موانع ایجاد شده و حفاري5

اند؟هاي زیست محیطی ایجاد شده، رفع شدهآیا آلودگی6

است؟جا مانده نصب شدهها  در خصوص خطرات بهگذاريآیا عالمت7

شده است؟آیا اقداماتی به منظور  عدم تخریب محیط زیست در هنگام تخلیه صورت گرفته8

کارفرماHSEنام و امضاي ناظر  

ماشـین  ،تجهیـزات ،مصـالح خارج کـردن  ،تاسیسات و ساختمانهاي موقت،عبارت از جمع آوري مصالح: راهنما 
هـاي  هـا و محـل  بـه شـکل اول برگردانـدن زمـین    و تسطیح و تمیز کـردن  ،آالت و دیگر تدارکات از کارگاه

.تحویلی
گردد که شامل موارد ذیـل  آوري کارگاه انجام میهاي مرتبط با جمعدر انتهاي پروژه فعالیت

:باشدمی
ت ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با اجراي هریـک  الزم است کلیه الزاماHSEدر این بخش از طرح 

از موارد فوق پیش بینی گردد، به عنوان مثال نکات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی در خصوص جمع آوري 
.ضایعات ، پسماندهاي حاصله و فاضالب هاي موجود 
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استفاده و حمل مواد شیمیایی- 13-6

، بهداشت و محیط زیست به مبحث مواد شیمیایی قابل کاربرد در در این بخش از طرح ایمنی: راهنما 
: مواردي که الزم است در این قسمت در نظر گرفته شود شامل موارد ذیل است. شودپروژه پرداخته می

ها در قبال مواد شیمیاییتعیین مسئولیت.1
از آنها در صورت دسته بندي انواع مواد شیمیایی خطرناك قابل کاربرد در پروژه و ارائه لیستی.2

امکان و برچسب گذاري آنها
و نحوه آموزش آن به ) MSDS(مشخص نمودن نحوه تهیه برگه اطالعات ایمنی ماده شیمیایی .3

افراد ذینفع
مشخص نمودن شرایط عمومی نگهداري از مواد.4
از سایت/ قوانین ورود و خروج این مواد به.5
مشخصات تجهیزات حمل و نقل این مواد .6
)سیستم ارت، تهویه و غیره(و اقدامات کنترلی مورد نیاز در زمان استفاده هااحتیاط.7
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:شوداي از برگه اطالعات ایمنی ماده شیمیایی ارائه میدر ذیل نمونه

)MSDS(برگه اطالعات ایمنی ماده شیمیایی 
مشخصات ماده شیمایی: بخش اول

:نام
: فرمول شیمیایی/ مترادفاسامی

: تهیه کننده/ آدرس سازنده

ترکیبات و اجزاء تشکیل دهنده: بخش دوم

اجزاي تشکیل 
دهنده

کد خطر مرتبط درصد
با ماده

اطالعات سم شناسی و حدود مجاز تماس شغلی: بخش سوم
:غلظت تقریبی

):         TWA(ساعته 8مجاز تماس حد 
):STEL(حد مجاز تماس کوتاه مدت 

راه مقدار
ورود

گونه 
آزمایشی

LD50

LC50

مشخصات فیزیکی: بخش چهارم
:نقطه انجماد:نقطه ذوب:نقطه جوش

:وزن ملوکولی:وزن مخصوص:حاللیت در آب
:میزان تبخیر:فشار بخار:چگالی بخار

:PH:بو و شکل ظاهري:حالت فیزیکی
تش سوزي و انفجاراطالعات آ: بخش پنجم

):اشتعال(حد پایین انفجار :نقطه آتش گیري
):اشتعال(حد باالي انفجار :دماي خود اشتعالی

:روش ویژه اطفاء حریقمواد خاموش کننده
:خطرات انفجار یا آتش سوزي

اطالعات مربوط به واکنش ماده: بخش ششم
:تولید مواد خطرناك در اثر تجزیه:پلیمریزاسیون/ ثبات

:ناسازگارهاي شیمیایی
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:HSEهاي اجرایی روش-14

HSEتواند منجر به تخطی از خط مشی هاي اجرایی مکتوب براي آنها میهایی که فقدان روشفعالیت: راهنما 

هاي اجرایی باید استانداردها و روش.یا نقض الزامات قانونی یا معیارهاي عملکرد گردد، باید شناسایی شوند
وند تا براي اطمینان از یکپارچگی فنی و انتقال اثربخش دانش، چگونگی هایی آماده شمدونی براي چنین فعالیت

.تعریف کنند) خواه توسط کارکنان شرکتی یا دیگران(اجراي آنها را 
هاي افراد، هاي اجرائی مکتوب، باید به طور ساده، صریح و قابل فهم بیان شوند و مسئولیتتمامی روش

.رها و استانداردهاي عملکرد که باید برآورده شوند را نشان دهندهاي استفاده و در جاي مقتضی، معیاروش
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:باشندهاي اجرایی موردنیاز به شرح ذیل میبرخی از روش

هاي مجوز کارسیستم- 1- 14

:باشده شود به شرح ذیل میهاي مجوز انجام کار باید به آنها پرداختعمده مواردي که در خصوص سیستم

هامسئولیت.1

ساختار عمومی یک مجوز کار  .2

انواع مجوزهاي کار.3

مجوز کار گرم.3.1

کارازخاصیخطرناكيهاموقعیتدرها فعالیتانجامکردنمجازبرايکار،مجوزهاي: راهنما
هاي غیر استاندارد و در تمام فعالیت.گیرندمیاستفاده قرارموردخطرناكاماکندر

بطور خالصه مجوز کار یک گواهی . تی مجوز صادر شودخطرآفرین قبل از شروع کار بایس
شود و گواه بر این مطلب است که انجام کاري مکتوب است که توسط فردي مسئول ارائه می

ضمناً . باشدمعین توسط افرادي مشخص در یک محل معین و در طی یک زمان معین، ایمن می
اید انجام گیرد تا به هنگام کار افراد از شود که چه اقداماتی انجام شده و یا بدر مجوز بیان می

از این رو یک سیستم مجوز کار براي تضمین ایمنی با زمان، . عمل آیدخطرات جلوگیري به
روش و محل کار ارتباط پیدا میکند، بطوري که در آن افراد، خطرات و کارها شناسایی و کنترل 

کار سرد، ورود به محیط بسته، کار هایی نظیر کار گرم، مجوز کار بایستی فعالیت. شوندمی
را .... مرگ بار، کار الکتریکی، جابجایی مواد خطرناك، عملیات حفاري، کار در ارتفاعات زیاد و 

:شامل و براساس اصول زیر صادر شود
جداسازي کافی باشد.
جداسازي بی خطر باشد.
خطرات مانده معلوم و قابل کنترل باشند.
به درستی شناسایی شده باشندهاي کاري صریحا و دستگاه.
هاي مناسب براي انجام کار به کارکنان داده شده باشددستورالعمل.
بدون کسب اجازه هیچگونه تغییري در مراحل انجام کار صورت نگیرد.

.سیستم نظارت شود
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مجوز کار سرد .3.2

مجوز ورود به فضاهاي بسته.3.3

گودبرداري و خاك برداري مجوز .3.4

مجوز کار در ارتفاع.3.5

مجوز کار با مواد رادیواکتیو.3.6

مجوز کار با تجهیزات الکتریکی ولتاژ باال.3.7

سیستم گزارش دهی، ثبت و بررسی حوادث و رویدادها- 14-2

:شاملنمونه دستورالعملی که در این مرحله از طرح می توان در نظر گرفت ، 

هامسئولیت.1.1

HSEبندي انواع حوادث طبقه.1.2

مواجهه با حادثه.1.3

اقدامات عمومی در مواجهه با حادثه.1.3.1

نحوه رویارویی با حادثه.1.3.2

HSEه امور رسانی اولیه حادثه باطالع.1.3.3

دیدگانهاي اولیه و رسیدگی به آسیبامداد، نجات، کمک.1.3.4

اقدامات اختصاصی در مواجهه با حادثه.1.4

ختلف محیطی و اعتباري مجانی، زیستوقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارتهاي مالی،: راهنما
پیوندد، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث یکی صرفنظر از علت وقوع و نوع حوادثی که به وقوع می. شودمی

.هاي ایمنی در راستاي پیشگیري از وقوع حوادث مشابه در سازمانهاستاز مراجع مهم به منظور تدوین برنامه
تحلیل حوادث تجزیه و و ، تحقیقرسی، بردهیزارشرو برخورداري از یک سیستم جامع به منظور گاز این

این سیستم باید جوابگوي نیازهاي اطالعاتی و عملیاتی براي کلیه فعالیتهاي . ضرورتی انکارناپذیر است
.بندي نتایج و درسهاي حادثه باشدجمعتحلیل ، تحقیق، تجزیه و ، بررسیدهیزارشگ

ه و چرخه گزارش دهی آنها توسط در این بخش فرمهاي گزارش دهی حوادث و شبه حوادث معرفی شد
.دفتر مرکزي و کارفرما تعیین می گرددHSEمستقر در سایت به HSEپرسنل و 
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نحوه اطالع و ثبت حوادث و شبه حوادث.1.5

تحقیق حوادث.1.6

اقدامات قبل از انجام تحقیق و بررسی.1.7

هاي حادثههزینه.1.8

بندي اطالعاتجمع.1.9

یابی علل وقوعتجزیه و تحلیل حادثه و ریشه.1.10

ائه پیشنهادات کنترلی و اقدامات پیشگیرانه ار.1.11

:نمونه سیستم ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث به شرح ذیل می باشد
سعیپروژهدرحوادثتکراروبینیپیشقابلحوادثبروزازجلوگیريهمچنینوپروژهدرحوادثمدیریتمنظوربهشرکتاین
مطابقحوادثمدیریتودهیگزارشرویداد،ثبتاجراییروشازشرکتایننظورمبدین.نمودخواهدپروژهدررویدادهاثبتدر

:دنمایمیتبعیتصفحه بعدفلوچارت
رسانرویدادهاي جدي و آسیب/هوش اجراي کار در صورت بروز حادثر

واحد HSEشرکت
راد آموزش دیـده  کنترل حادثه با کمک اف-1

و حراست

اعزام مصدومین احتمالی جهت مـداوا بـه   -2
درخواست کمـک از مراکـز   / مراکز درمانی
امداد و نجات

کارگاه در تهیه /همکاري با سرپرست واحد-3
گزارش از حادثه

HSEآسیب به اموال و تجهیزات  مراتب سریعا به واحد / حادثهشبه/ پس از وقوع هرگونه حادثه-1
.گرددکارگاه شرکت گزارش می/ و سرپرست واحد 

ساعت توسط سرپرست واحد مربوطه تهیه و در اختیار مراجع 24گزارش حادثه ظرف مدت -2
.گیردقرار می) اداره تامین اجتماعی(صالح ذي

کارگاه/ سرپرست واحد
هـاي الزم بـه منظـور حصـول     انجام پیگیري-1

اطمینان از مهار کامل حادثه 

ــداد  -2 ــزارش از روی ــه گ ــاز (تهی ــورت نی در ص
در ) مصاحبه با شاهدین و تهیه عکس و فیلم

و HSEساعت با همکـاري واحـد   48مدت 
سایر پرسنل

اطالع به سایر افراد مسئول در پروژه-3

کمیته ایمنی شرکت
بررسی دقیق حادثه و تصویب اقدامات الزم به منظور جلوگیري از بروز مجدد حادثه-1

رسانی به سایر واحدها در خصوص چگونگی و علل وقوع رویداد اطالع-2

روز کاري به کارفرما ظرف مدت یک هفته7بیش از LTIارائه گزارش کامل حوادث با -3
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HSEبازرسی -3- 14

:امل بازرسی موارد ذیل باشد البته محدود به این موارد نیستتواند شمیHSEمواردي که در بازرسی نمونه 

هاي مرتبط هاي الکتریکی، محیط زیست و جنبهبازرسی سیستم ارتباطات، مواد شیمیایی خطرناك، سیستم هواي فشرده، سیستم

، سیستم ابزار دقیق، تجهیزات کارگاهیساماندهیهاي تخلیه و خروج اضطراري، با آن، تجهیزات اعالم و اطفاء حریق، مسیرها و راه

ها، تجهیزات حفاظت فردي، ها و خروجی، ماشین آالت، دسترسی)کمکهاي اولیه(حمل و جابجایی بار، تجهیزات امداد و نجات

.هاي اجراي کار، بهداشت کار، انبارتجهیزات و ابزارآالت، جابجایی پرسنل، رویه

:به موارد ذیل باید توجه شودHSEدر بازرسی 

i.نکته قابل توجه در این قسمت تایید صالحیت افراد در تیم بازرسی در خصوص موضوع مورد بازرسی (م بازرسی تی

.)باشدمی

ii. شودبه عنوان مثال جدول ذیل در این خصوص ارائه می) تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه باشدمی(برنامه بازرسی:

تجهیزات مورد / فعالیت
رویه مرجع/ استانداردزرسیتواتر باتوسطبازرسی

تجهیزات حمل و جابجایی 
بار

/ اپراتور داراي صالحیت
HSEنماینده 

روزانه پیش از استفاده
HSEدستور العمل 

تجیهزات حمل و جابجایی 
بار

iii.ها و پیگیري جهت رفع آنهاگزارش دهی انطباق و عدم انطباق

.در نظر گرفتاین مقولههایی را براي انجام توان چک لیستها میجهت سهولت و یکسان سازي انجام بازرسی: توجه

. باشدیک بازرسی به طور معمول به صورت یک آزمون سازماندهی شده و یا یک ارزیابی رسمی می:راهنما 
معینی از یک هاي بر روي ویژگیهایی است که این عمل شامل اندازه گیري، تست و یا استفاده از سنجه

شود تا از شود و نتایج آن معموالً با استاندارد و یا الزامات مشخصی مقایسه میموضوع یا فعالیت اعمال می
.تطابق اقدامات و موضوعات مورد بررسی با اهداف از پیش تعیین شده اطمینان حاصل شود

طح پروژه و نیز به منظور تشخیص تعهد افراد پروژه در سHSEبه منظور اطمینان از عملکرد صحیح سیستم 
به همین منظور الزم است . هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضروري استانجام بازرسیHSEبه مسائل 

.در طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست در نظر گرفته شودHSEبخشی تحت عنوان بازرسی 
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هاي واکنش در شرایط اضطراريطرح- 4- 14

کهاندازهبه هر.ع مختلف به منظور کاهش حوادث صورت می گیرد، هر ساله حوادث زیادي جوامع صنعتی را تهدید می کندعلیرغم تمام تالشهایی که در صنای: راهنما 
درصد100ایمنیبهدستیابیکهآنجااز. داشتخواهدبدنبالراخطرناکیبسیارعواقبواکنشیاقداماتازغفلتباشدداشتهقرارمطلوبیسطحدرپیشگیرانهاقدامات

.باشدداشتهوجودسازماندرهاي اضطراريوضعیتیاونشدهبینیپیشحوادثبامقابلهبرايطرحیبایستیپیشگیرانهاقداماتکنارباشد، درنمیممکن
به منظور کاهش اثرات در . وندشزیست، تجهیزات و آسیب، نقص عضو، از کار افتادگی و مرگ افراد میاین حوادث در صنایع مختلف باعث ایجاد خسارت عمده به محیط

.بینی حوادث محتمل و برنامه ریزي جهت مقابله با آنها اهمیت حیاتی داردهاي اضطراري موسومند، پیشاینگونه شرایط که به وضعیت
زیست را به طور گسترده به خطر ا محیطدر برگیرنده وقایعی غیر عادي است که ایمنی، سالمت و یا آسایش عمومی افراد سازمان را تهدید کند و ی:شرایط اضطراري

.تواند باعث انحراف کلی سازمان از خط مشی گردداین موضوع می. بیاندازد
در این حالت، وضعیت . هاي اضطراري به درستی کنترل نشوند ممکن است به خارج از محیط صنعتی سرایت کنند و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهنداگر وضعیت:بحران
تاثیرتحتتولید آنفرآیندوآیندهسازمان،نامیخوشايریشهتواند به صورتطلبد و میتري میریزي جامعگیرد و برنامهاري حالت بحران یا فاجعه به خود میاضطر

.دهدقرارنامطلوب
HSE Planدر ) Emergency Plan(طرح واکنش در شرایط اضطراري به منظور پیشگیري از پیامدهاي ناشی از بروز رویدادها درنظر گرفتن با توجه به مطالب فوق الذکر 

:باید در نظر گرفته شود، شامل موارد ذیل استEmergency Planمواردي که در تدوین یک . الزامی است
شناسایی انواع وضعیت هاي اضطراري
طرحریزي کمیته اضطراري، ساختار و وظایف آن
ارتباط با منابع خارجی
پیشگیري، مقابله و بازیابیدستورالعملهاي
 روابط عمومی و اطالع رسانی
اطالعات مربوط به پرسنل
 طرح پیشگیري(عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع(

HSEارزیابی ریسک، تدوین مقررات و برنامه هاي 

آموزش و تمرین
تدوین سناریو ها و اجراي مانورهاي اضطراري و بررسی گزارش ها

...یزات مناسب نظیر خاموش کننده ها، آالرم ها و استقرار تجه
خطوط تلفن و ارتباط اضطراري

 مقابله(اقدامات حین وقوع(
نحوه اطالع از حادثه

ارسال تجهیزات
اعالم وضعیت

توقفات اضطراري
نجات و درمان

تخلیه
اقدامات عمومی و اختصاصی مورد نیاز

 بازیابی(عملیات پس از وقوع(
)بررسی در محل(ثه تهیه گزارش حاد

پاکسازي محل حادثه
تشکیل جلسات کمیته اضطراري

بازنگري روشها و سناریوها
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:، به عنوان نمونه در نظر گرفته شود ، شامل مواردي که باید در ارتباط با طرح واکنش اضطراري 

اضطراريریزي طرح.1

انواع وضعیتهاي اضطراري.2

وظایفکمیته اضطراري، ساختار و شرح .3

ارتباط با منابع خارجی .4

دستورالعملهاي آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري.5

روابط عمومی و اطالع رسانی در شرایط اضطراري.6

اطالعات مربوط به پرسنل در یک طرح واکنش اضطراري.7

) طرح پیشگیري(عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع .8

HSEکارگیري مقررات تدوین و به،HSEهاي ها و برنامهارزیابی ریسک، طرح.8.1

) هاي اپراتوريکارکنان جدید، کارکنان قدیم، آموزش(آموزش .8.2

نشانی مانورهاي ایمنی و آتش.8.3

هاي کنندههاي محیطی، سیستم آالرم گاز خاموشهاي سنجش آالیندهدستگاه(نشانیاستقرار تجهیزات ایمنی و آتش.8.4

. . .)دستی و 

فاء حریقاستقرار تجهیزات اعالم و اط.8.5

)خط آتش، ایمنی، اورژانس و بهداري(تعیین خطوط تلفن اضطراري .8.6

) طرح مقابله(اقدامات حین وقوع 2فاز .9

اطالع از حادثه اضطراري .9.1

نشانی ارسال تجهیزات ایمنی و آتش.9.2

اعالم وضعیت اضطراري.9.3

توقف اضطراري .9.4

هاي اولیه نجات و درمان مصدومین و انجام کمک.9.5

تخلیه اضطراري .9.6

دامات عمومی و اختصاصی مورد نیاز در شرایط اضطراري اق.9.7

)طرح بازیابی(عملیات پس از وقوع 3فاز .10
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) بررسی اولیه در محل(گزارش حادثه اضطراري .10.1

پاکسازي محل حادثه .10.2

تشکیل جلسه کمیته اضطراري .10.3

:به شرح ذیل استEmergency Planیکنمونه

:  نحوه اعالم شرایط اضطراري

کنان به محض مشاهده حادثه اي نظیر نشت مواد سمی ، آتـش سـوزي ، انفجـار ، سـرریز مـواد نفتـی و شـیمیایی از        هر یک از کار

.مخازن موظف هستند موضوع را با تماس با تلفن هاي اضطراري که در اماکن مختلف نصب گردیده است، اطالع دهند

: تخلیه پرسنل از محل حادثه

توسط آژیر یا بلندگوها، کلیه پرسنل واحد مربوطه با همکاري مسئول آن واحد یا کارگاه هـا بـه   به محض دریافت خبر و یا اعالم آن 

وسیله عالئمی که نصب شده است و راه هاي خروج را نشان می دهد از محل حادثه تخلیه می شـوند و جهـت محافظـت از خـود و     

. ایمن گرد هم می آیندجلوگیري از تداخل در عملیات اطفاء و امداد و آمارگیري در محل تجمع

:نحوه مقابله با شرایط اضطراري

اقـدامات الزم را انجـام داده و سـایر    HSEهنگام بروز شرایط اضطراري و وقوع حوادث ، افراد واجد صالحیت و مورد تایید واحـد  

.  نبایستی اقدامی نمایندHSEافراد بدون هماهنگی با واحد 

: ره ايتابلوهاي راهنما و بازدیدهاي دو

. به منظور پیشگیري از وقوع شرایط اضطراري از عالیم هشدار دهنده مناسب در نقاط مختلف کارگاه ها و شرکت استفاده می گـردد 

. استHSEمسئولیت تهیه و نصب این عالیم با مسئول 

:پاکسازي محیط

ز شرایط اضطراري در دستورالعمل هـاي مربوطـه   نحوه عمل در هر یک ا. پس از مهار حادثه باید محیط مربوطه کامال پاکسازي شود

. تشریح شده است

:تهیه گزارش 

ارائـه مـی   کارفرمـا HSEو نماینـده  کارگاه یا دفتر مرکزي تهیه شده و به نماینده مـدیریت HSEگزارش حادثه توسط سرپرست 

.شود

تهیه شده توسط اعضاء کمیته، پیشنهادات پس از وقوع حوادث، کمیته حفاظت و ایمنی تشکیل جلسه داده و ضمن بررسی گزارش 

خروجی . ارائه شده را  مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داده و مصوبات این جلسه توسط کمیته حفاظت و ایمنی پیگیري می گردد
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صـالح  جلسات می تواند اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مـورد نیـاز ماننـد پـیش بینـی آمـوزش هـاي الزم، تجهیـزات مـورد نیـاز، ا          

.دستورالعمل ها و انجام تمرینات دوره اي بیشتر باشد

):مانور ( تمرین هاي دوره اي 

جهت آمادگی هر چه بیشتر در مقابل شرایط اضطراري تمرینات ادواري هر شش ماه یکبار و با هماهنگی کمیتـه حفاظـت و ایمنـی    

شرایط اضطراري و مانورها توسـط کمیتـه حفاظـت و ایمنـی     پس از انجام هر تمرین فرم سنجش میزان آمادگی در . انجام می گیرد

. تهیه می شود 

: آموزش

کلیه پرسنل درگیر در مهار و کنترل شرایط اضطراري باید آموزش هاي الزم را دیده و آمادگی کافی براي مقابله با شرایط اضطراري 

. را داشته باشند

:لیست تلفن هاي اضطراري

د و سازمان هایی که در  شرایط اضطراري الزم است به آنها اطالع داده شود ثبت و در اماکن مختلف لیست تلفن هاي اضطراري افرا

.توزیع می گردد

:اضطراريمواقعدربهداشتیاقدامات

این.استالزماضطراريشرایطدر)واگیردارهايبیماريشیوعمثل(مشکالتبامقابلهوشناساییبرايخاصیبهداشتیاقدامات

، زمانتریندر کوتاهعمومیرسانیاطالعنظیر، شودمیراهبريHSEواحد توسطمعمولبهداشتیاقداماتبرعالوهاقدامات

توسطخاصشرایطتنظیمی مدیریتبرنامهبر اساسمختلفهايقسمتازبازرسیونظارت، پزشکتوسطمشکوكافرادچکاب

هردرباید. پذیردمیانجاممدیریتبا هدایتکهامورازدیگربرخیانجاموپذیرفتهصورتشرکتپزشکیبخشوHSEواحد 

يهاوضعیتیاوقوعازپسخصوصبهرا،اضطراري خودوضعیتدرواکنشوآمادگیاجراییيهاروشباشدالزمکهزمان

اجراییيهاروشاینباشدپذیرامکانکهوقتهرطور ادواريبهبایدچنینهمودادقرارنظرتجدیدوبازنگريمورداضطراري،

.گذاردآزمایشبهرا
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اقدامات اصالحی و پیشگیرانه- 5- 14

و پیشگیرانه اقدامات اصالحیبراي بهبود مستمر و اثربخش وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست الزم است : راهنما
. تعریف شود، لی که ممکن است در سیستم بروز کند جهت رفع موارد عدم انطباق بالقوه و بالفعمناسبی

شرکت باید مسئولیت و اختیار را براي شروع تحقیق و اقدام اصالحی در مورد رویدادهاي نامنطبق با الزامات 
هاي عدم انطباق ممکن است به موقعیت. و عملیات یا نتایج آن تعریف نمایدHSEمشخص مرتبط با سیستم مدیریت 

مه هاي پایش، از طریق ارتباط با کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، نهادهاي دولتی یا جامعه یا از تحقیق و وسیله برنا
.بررسی رویدادها شناسایی شوند

هاي اجرایی را براي چنین تحقیقات و اقدامات اصالحی نگهداري نماید، که به وسیله آن مدیریت شرکت باید روش
:مشورت با نماینده مدیریت بایدهاي مرتبط، در وظایف و فعالیت

هاي مرتبط را آگاه کنندطرف.
اي محتمل را تعیین نمایدریشهسلسله عوامل و علت.
یک طرح اقدام یا یک طرح بهبودایجاد کند.
اقدامات پیشگیرانه متناسب با ماهیت عدم انطباق آغاز نماید.
انداقدامات پیشگیرانه موثر واقع شدههایی را به کار گیرد تا اطمینان حاصل کند که همه کنترل.
هاي اجرایی را به منظور یکپارچگی اقدامات جهت پیشگیري از تکرار مجدد، انتقال اطالعات تغییرات به روش

.کارکنان مربوطه و اعمال آنها بازنگري کند
.مشخص و یا یک استانداردالزامیکبرآورده نشدن و یا انحراف از :بالفعلانطباقعدم

.در آیندهمشخص و یا یک استانداردالزامیک احتمال برآورده نشدن و یا ایجاد انحراف از :بالقوهانطباقدمع
)اقدام سریع(اقدام براي اصالح موردي عدم انطباق شناسایی شده :اصالح
جلوگیري از ایجاد عدم انطباق و هرگونه اقدام بمنظور حذف آن و ايو ریشهشناسایی علل اصلی:اصالحیاقدام

بروز مجدد آن
عدم انطباق که احتمال بروز آن در آینده وجود داشته و هرگونه ايو ریشهشناسایی علل اصلی:پیشگیرانهاقدام
منظور حذف آن و جلوگیري از ایجاد عدم انطباقه اقدام ب

به عنوان مثال در نظر ، بهداشت و محیط زیست بوجود آیدعدم انطباق ممکن است در هریک از بندهاي طرح ایمنی
گرفته نشدن یک الزام قانونی، تعریف نشدن خط مشی، در نظر گرفته نشدن شرح وظایف افراد در زمینه موضوعات 

HSE، انجام عملیات، عدم انجام صحیح عملیات کار در ارتفاع و غیره) پروانه(عدم انجام صحیح رویه مجوز .
الزم است بخشی را نیز تحت عنوان HSEریک بندهاي ذکر شده در طرح لذا جهت اطمینان از اثر بخشی و بهبود ه

.اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در نظر بگیریم
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:باشدبه شرح ذیل میگرفت،در نظر می تواناین مرحله به عنوان نمونه هایی که در بخش

هامسئولیت.1

تعریف موضوع عدم انطباق و مشخص نمودن مشخصات کامل آن.2

اي بروز عدم انطباقروش و نحوه تعیین علل ریشهمشخص نمودن.3

نحوه تصمیم گیري در خصوص پذیرش و یا رد عدم انطباق .4

در مورد اقدامات اصالحی و پیشگیرانه باید به این نکته توجه شود که (نحوه تعریف اقدام اصالحی و یا پیشگیرانه .5

در سیستم گردد لذا الزم است در هنگام ممکن است تعریف اقدامات اصالحی و پیشگیرانه سبب ایجاد ریسک

.)تعریف اقدام به مخاطرات احتمالی آن توجه شود

پیگیري اجرا و نحوه اطمینان از اثر بخشی اقدامات تعریف شده.6

اصالح و توقف عملیات- 14-6

چنانچه در حین اجراي پروژه ، عملیات و  شرایط ناایمن مشاهده گردد به نحوي که ایجاد مخاطرات و : ا راهنم
هایی نماید که داراي پیامدي غیر قابل قبول براي شرکت و سایر پیمانکاران باشد الزم است به سرعت یا جنبه

ابتدا عملیات خطرناك متوقف نسبت به اصالح موقعیت اقدام مقتضی صورت پذیرد بدین منظور الزم است
شده و پس از رفع مغایرت به صورت موردي جهت پیشگیري از تکرار موارد مشابه در صورت لزوم اقدامات 

.اصالحی مطابق با رویه تعریف شده در باال در نظر گرفته شود
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.اي از فرم توقف عملیات ارائه شده استدر زیر نمونه

:شماره
:تاریخ صدور عملیاتحکم توقف 

:کد پروژه :نوع عملیات :عنوان پروژه
:نام پیمانکار :مجري عملیات :پروژه/واحد

:ساعت شروع توقف :تاریخ شروع توقف :محل اجراي عملیات
:پیمانکار/مدیریت محترم پروژه

یط ایمنی، پیرو بازرسی به عمل آمده از عملیات اجرایی تحت امر جنابعالی، مواردي دال بر عدم رعایت شرا
: بهداشت کار و یا الزامات زیست محیطی به شرح ذیل مشاهده گردیده است

محیطی، عملیات با در نظر گرفتن احتمال بروز جرح، مرگ، خسارت سنگین به اموال شرکت و یا پیامد بارز زیست
.بایست مهیا شودجهت شروع مجدد این عملیات شرایط ذیل می. گرددالذکر متوقف میفوق

:ادامه عملیاتمحیطی مورد نیاز براي شرایط ایمنی، بهداشت کار و زیست

و ابالغ حکم توقف اطالع رسانیبه منزله در این قسمت صرفاًامضاء
.باشدعملیات می

:HSEنام و امضاء بازرس

:سرپرست سایت/نام و امضاء مدیر نام و امضاء سرپرست مجري 
:عملیات

:مجوز رفع توقف
از محل اجراي عملیات، با مشاهده رفع خطرات ............ ساعت .................... ه به بررسی بعمل آمده در مورخ با توج

شود به فعالیتهاي خود بارز و رعایت شرایط ایمنی، از عملیات، رفع توقف شده و به مجري عملیات اجازه داده می
.ادامه دهد

:توضیحات
:HSEنام و امضاء بازرس 
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پیمانکاران فرعیHSEمدیریت - 14-7

هاي پیمانکاري به جاي پرسنل خودي، ضمن در استفاده از پرسنل شرکتهاشرکتتمایل :راهنما 
هاي شغلی مرتبط را نیز به پیمانکاران منتقل ها، در مقابل ریسکمسئولیتاي از واگذاري بخش عمده

کار در محیطهاي پیمانکاري به لحاظ تنوع کار، حضور گروههاي مختلف کاري و نیز عدم .نماید می
محیطی آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل باالي وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست

.یابدچندان میدر عملیات پیمانکاري اهمیتی دوHSEرو پرداختن به موضوعاتاز اینهمراه است؛ 
آمارها نیز بیانگر این موضوع هستند که عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران هیچگاه 

هاي تحت میزان و شدت حوادث در پروژههاي کارفرما نبوده و عمالًبـه مطلوبیـت خود شرکت
هایی است که با استفاده از پرسنل خود واحدهاي هاي پیمانکاري بسیار بـاالتر از پروژهري شرکتراهب

هاي زیـر توان به باال بودن میزان خطرهاي بالقوه فعالیتاز دالیل این امر می. شود صنعتی اجرا می
سفانه اکثریت مدیران أمت. هاي پیمانکـاري و کـم تـوجهی پیمانکار و کارفرما اشاره نمودنظـر شـرکت

ویژه ه و بـHSEهـايواحـدهاي صـنعتی در زمـان انتخـاب پیمانکـاران حساسیت زیادي به برنامـه
دهند و یا اگر هم این حساسیت محقق گردد بسیار زودگذر پیمانکار نشان نمیHSEسیستم مـدیریت 

.بوده و تا پایان پروژه استمرار نخواهد داشت
همـان بهبـود که الزمه دست یابی به هدف اصلی ها و پیمانکارانشرکتم مشارکت فعال و مداو

متمایز است، امـا کامالًهاي پیمانکار در این زمینه نقش کارفرما و شرکت. باشداست، میHSEعملکـرد 
ها و انتظاراتی که واحدهاي صنعتی از پیمانکاران توان با تعریف روشنی از مسئولیتبـا ایـن حـال می

بعنوان مثال کارفرما باید با استفاده از سیستم مدیریت . دارند، در راستاي ارتقاء عملکـرد گام برداشت
HSEهاي مذکور را تحت بازبینی و ارزیابی قرار دهد و پیمانکار نیز در پیمانکار، برنامـه هـاي شـرکت

سازي اطالعات موردرد براي آمادهایجاد یک قالب استاندا.دمقابل باید اطالعات موردنیاز ر ا فراهم نمای
بدین منظور جهت اطمینان از . تواند در تسریع و تسهیل فرآیند ارتباطات نقش مهمی ایفا نمایدنیاز می

شرکت الزم است بخشی را تحت عنوان مدیریت HSEعملکرد صحیح پیمانکاران در چارچوب سیستم 
HSE پیمانکاران فرعی در طرحHSE،قرار داد.
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:توان به آن توجه نمود شاملمواردي که در این بخش مینمونه

هامسئولیت.1

تعیین معیارهاي صالحیت و انتخاب پیمانکاران .2

شروع همکاري و اجراي پیمان .3

واگذاري پیمان.3.1

شرایط پیمانکاران فرعی.3.2

پیمانکاران فرعیHSEپاسخگویی در برابر عملکرد .3.3

مسئولیت در برابر خسارت.3.4

کارکنان خاطی.3.5

3.6.HSEتناسب کارکنان(پیمانکار کارگیري افرادجذب و بهدر(

کارکنان پیمانکارHSEشرح وظایف .3.7

هاي مختلف شغلیردهHSEآموزش .3.8

)HSEشامل کلیه موارد ذکر شده در طرح (کنترل عملیات انجام شده توسط پیمانکار .3.9

کنترل فعالیتهاي پیمانکاران فرعی.3.10

وضعیتهاي اضطرارينقش پیمانکار در .3.11

همکاري و پایان پیمان قطع . 4
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بازنگري-15

HSEتعهد به اجراي طرح -16

و عملکرد آن را، به HSEمدیریت ارشد شرکت باید در فواصل زمانی مناسب، سیستم مدیریت : راهنما 
بازنگري باید به صورت ویژه به موارد . منظور اطمینان از پیوستگی تناسب و اثربخشی آن، بازنگري کند

:شودذیل بپردازد، ولی منحصر به این موارد نیز نمی
مشی و اهداف در پرتو تغییر شرایط و تعهد براي تالش در مسیر نیاز به تغیییرات احتمالی در خط

.بهبود مستمر
 تخصیص منابع براي استقرار و نگهداري سیستم مدیریتHSE.
 ریزي اضطراريهاي ارزیابی شده و طرحها بر پایه خطرات و ریسکیا موقعیت/ محل و.

در HSEها، محصوالت و خدماتش با تمرکز بر سیستم مدیریت شرکت و فعالیتدامنه بازنگري، شامل
براي HSEبنابراین، به عنوان مثال بازنگري عناصر سیستم مدیریت . باشدمیHSEهاي بحرانی فعالیت

باشند، قضاوت در خصوص پروژه که نیازمند اصالح میHSEطراحی یک تاسیسات جدید، گستره اهداف 
رضایت بخش بوده است یا خیر و تعیین اینکه HSEتخصیص منابع پروژه در رابطه با موضوعات این که آیا 

.آیا توصیه هاي ممیزي با موفقیت اعمال شده است را بررسی خواهد نمود

مدیر عامل شرکت تعهد خود را به نسبت به اجراي موارد ذکر شده در طرح HSEدر انتهاي طرح : راهنما 
HSEداردبه صورت مکتوب اعالم می.
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:شودارائه میذیلاي از این تعهد نامه در نمونه

HSEالتزام به اجراي طرح تعهدنامه 
:تاریخ

:شماره

:سازمان/ شرکتنام 

:)دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور(اسامی متعهدله /اسم

:وع فعالیت یا موضوعات همکاري در پروژهن

شـخص  /کارگـاه /مؤسسـه /دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور از شـرکت .................................................................................................... اینجانبان / اینجانب
نمـاییم کـه مفـاد طـرح ایمنـی، بهداشـت و محـیط زیسـت پـروژه          مـی /نمـایم بدینوسـیله تعهـد مـی   ............................  ..................................حقیقی 

در حـین اجـراي قـرارداد رعایـت     و سایر قـوانین کـار و زیسـت محیطـی جـاري در ایـران را       ………………………………………
.بپذیریم/رد مذکور را بپذیرمنماییم و مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از عدم رعایت موا/منمای

اي رخ دهـد و بـه ایشـان یـا     برمبناي این تعهدنامه، هرگاه به واسطه عمل خود و یا نفرات و پیمانکاران تحت پوشش، در محل اجراي پروژه حادثه
باشـد و ایـن   داشـته  ... و هاي پزشـکی، جراحـی، بسـتري شـدن     نیاز به ارائه خدمات فوري از قبیل رسیدگیاي وارد گردد که اشخاص ثالث صدمه

هـاي آن را متقبـل شـده و پرداخـت     گـردیم کلیـه هزینـه   مـی /گـردم انجام پـذیرد، متعهـد مـی   خدمات توسط واحد ایمنی و بهداشت محل پروژه 
.نماییم/نمایم

.نماییم/را اجرا نمایممذکور بوجود آمد آنHSEتغییري در طرح هرگونه شویممی/شومهمچنین متعهد می
اینجانبان مسئولیت توجیه کلیه نفرات، پرسنل و پیمانکاران فرعی خود را بـه عهـده گرفتـه و در صـورت عـدم رعایـت مـوارد ایمنـی و         /اینجانب

گردیم تا هرگونه ضرر، زیان، جرائم و خسارات مالی و جانی احتمالی که توسط مراجـع قـانونی   می/گردممحیطی از جانب ایشان، متعهد میزیست
.نماییم/و یا از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر، از کارفرما مطالبه گردد را جبران نمایمذیصالح تعیین 

کنندهمینأمهر شرکت ت:)دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور(متعهدله ییدأت
:  تاریخ

):ها(امضاء):ها(نام


