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  دامنه کاربرد-1

مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي ، الزاماتی را جهت سیستم OHSASمجموعه استاندارد ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه اي 
مشخص می کند تا یک سازمان بتواند ریسک هاي ایمنی و سالمت حرفه اي خود را کنترل نموده و عملکرد ایمنی و سالمت 

  حرفه اي خود را بهبود بخشد.

ی سیستم این استاندارد معیارهاي خاصی را براي عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي و همچنین مشخصات جزئی براي طراح
  مدیریت بیان نمی نماید.

  براي هر سازمانی که تمایل به انجام اقدامات ذیل داشته باشد، کاربرد دارد: OHSASاستاندارد 

ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک براي کارکنان و سایر طرف -الف
  اي ایمنی و سالمت حرفه اي مرتبط با فعالیت هاي سازمان قرار گیرند.هاي ذینفع که ممکن است در معرض خطره

  اجرا، نگهداري و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي -ب

  حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي که خود تعیین نموده است.-ج

  از طریق : OHSASاثبات انطباق با استاندارد -د

  تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي توسط سازمان و خوداظهاري-1

  درخواست تایید انطباق توسط طرف هاي ذینفع سازمان از قبیل مشتریان-2

  درخواست تایید خوداظهاري جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی-3

  حرفه اي توسط سازمان هاي صدور گواهیمتقاضی دریافت گواهی نامه/ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت -4

، به منظور لحاظ شدن در یک سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي در نظر گرفته شده OHSASتمام الزامات استاندارد 
اند.وسعت کاربرد آن به عواملی مانند خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي، ماهیت فعالیت ها و ریسک ها و پیچیدگی عملیات 

  بستگی دارد.سازمان 

با هدف پرداختن به ایمنی و سالمت حرفه اي بوده و به سایر حوزه هاي ایمنی و سالمت از قبیل رفاه و  OHSASاستاندارد 
  آسایش کارکنان ایمنی، ایمنی محصول، صدمه به اموال یا اثرات زیست محیطی نمی پردازد.

  انتشارات مرجع-2

  ع می باشد همچنین مراجع زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند:همیشه آخرین نسخه از استاندارد قابل ارجا
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 OHSAS 18002راهنمایی براي اجراي -، سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه ايOHSAS 18001 

 ILO:2001  سازمان بین المللی کار، راهنمایی هایی در مورد سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه ايOHS-MS 

  اصطالحات و تعاریف-3

  براي درك این استاندارد، اصطالحات و تعاریف ذیل کاربرد دارند.

  ریسک قابل قبول -1-3

  به ریسک کاهش یافته تا حد قابل تحمل سازمان براساس الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي گفته می شود.

  ممیزي -2-3

و ارزشیابی واقع بینانه آن جهت تعیین میزان برآورده فرآیند سیستماتیک، مستقل و مستند به منظور کسب شواهد ممیزي 
  شدن معیارهاي ممیزي می باشد.

: فرآیند مستقل، ضرورتا به معنی بیرون از سازمان نمی باشد.در برخی از موارد به ویژه در سازمان هاي کوچک، استقالل 1یادآوري
  شود. می تواند در قالب نداشتن مسئولیت در فعالیت هاي مورد ممیزي بیان

  مراجعه شود. ISO 19011: براي کسب راهنمایی بیشتر در مورد شواهد ممیزي به 2یادآوري

  بهبود مداوم -3-3

) جهت دستیابی به بهبود در عملکرد کلی ایمنی و سالمت 3-13فرآیند تکرا ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي (
  ) سازمان می باشد.3-17ت حرفه اي () در راستاي خط مشی ایمنی و سالم3-15حرفه اي (

  : فرآیندي که نیاز به وقوع همزمان در کلیه حوزه هاي فعالیت سازمان ندارد.1یادآوري

 ISO 14001:2004استاندارد  2-3: برگرفته از بند 2یادآوري

  اقدام اصالحی -4-3

  فته می شود.) یا دیگر شرایط ناخواسته، گ3-11به اقدام جهت حذف علت عدم انطباق کشف شده (

  : براي هر عدم انطباق می تواند چندین علت وجود داشته باشد.1یادآوري

: اقدام اصالحی جهت پیشگیري از وقوع مجدد اعنال می شود در حالیکه اقدام پیشگیرانه جهت پیشگیري از وقوع 2یادآوري
  )ISO 9000:2005استاندارد  5-6-3(عدم انطباق) صورت گیرد.(بند 
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  سند-5-3

  العات و محیط پشتیبانی کننده آن می گویند.به اط

یادآوري: محیط پشتیبان می تواند کاغذ، دیسک مغناطیسی، الکترونیکی یا نوري، عکس یا نمونه مرجع و یا ترکیبی از آن ها 
  )ISO 14001:2004استاندارد  -4-3باشد.(بند 

  خطر بالقوه -6-3

  ) و یا ترکیبی از آن ها می باشد.3-8آسیب انسانی یا بیماري (منبع، شرایط یا عمل، با پتانسیل آسیب به صورت 

  شناسایی خطر بالقوه -7-3

  ) و تعیین ویژگی هاي آن3-6فرآیند شناسایی وجود خطر بالقوه (

  بیماري -8-3

  کار.شرایط جسمانی یا روانی زیان آور قابل تشخیص، ناشی از فعالیت هاي کاري یا تشدید شده از آن یا شرایط مرتبط با 

  رویداد -9-3

) (صرف نظر از شدت) یا مرگ اتفاق می افتد یا می تواند اتفاق 3-8رخدادهاي مرتبط با کار که در آن یک آسیب یا بیماري (
  بیفتد.

  : حادثه، رویدادي است که منجر به آسیب، بیماري یا مرگ می شود.1یادآوري

وع می یابد، می تواند به عنوان یک شبه حادثه، نزدیک به تصادم یا : رویدادي که بدون بروز آسیب، بیماري یا مرگ وق2یادآوري
  وقوع خطرناك مالحظه شود.

  مالحظه شود) یک نوع خاصی از رویداد می باشد. 7-4-4: شرایط اضطراري (بند 3یادآوري

  طرف هاي ذینفع -10-3

) سازمان 15-3د ایمنی و سالمت حرفه اي ()، مرتبط یا تحت تاثیر عملکر23-3به شخص یا گروه از داخل یا بیرون محل کار (
  ) اطالق می شود.17-3(

  عدم انطباق -11-3

  )ISO 9000، 15-3و بند  ISO 14001، 2-6-3عدم برآورده شدن الزامات (بند 
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  یادآوري: عدم انطباق می تواند انحراف از موارد ذیل باشد:

  قانونی و غیرهاستانداردهاي کاري مرتبط، اعمال، روش هاي اجرایی، الزامات 

 ) 3-13الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي( 

  ایمنی و سالمت حرفه اي -12-3

شرایط و عواملی که بر ایمنی و سالمت کارکنان یا دیگر کارگران (شامل کارگران موقتی و پرسنل پیمانکار)، بازدیدکنندگان یا 
  پتانسیل تاثیر را دارد.) تاثیر می گذارد یا 3-23هر شخص دیگري در محل کار (

یادآوري: سازمان ها می توانند به الزامات قانونی جهت ایمنی و سالمت افراد فراتر از محل کار کنونی یا آن هایی که در معرض 
  فعالیت هاي محل کار هستند، توجه نمایند.

  سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي -13-3

) و مدیریت 3-16جهت ایجاد و اجراي خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي ( ) که3-17بخشی از سیستم مدیریت سازمان (
  ) ایمنی و سالمت حرفه اي آن به کار گرفته می شود.3-21ریسک هاي (

: سیستم مدیریت، مجموعه اي است از عناصر مرتبط به هم که جهت ایجاد خط مشی و اهداف و نیز دستیابی به آن 1یادآوري
  اهداف، استفاده می شود.

: سیستم مدیریت شامل ساختار سازمانی، فعالیت هاي طرح ریزي، ارزیابی ریسک و تنظیم اهداف، مسئولیت ها، اعمال، 2یادآوري
  ) فرآیندها و منابع می باشد.3-19روش هاي اجرایی (

  ISO 14001:2004استاندارد  8-3: برگرفته از بند استاندارد 3یادآوري

  اياهداف ایمنی و سالمت حرفه  -14-3

) خود را ملزم به دستیابی آن 3-17مقاصد ایمنی و سالمت حرفه اي به معناي عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي که سازمان (
  می داند.

  : اهداف بایستی حتی االمکان به صورت کمی بیان شود.1یادآوري

  ایمنی و سالمت حرفه اي می نماید.اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي را ملزم به سازگاري با خط مشی  3-3-4: بند 2یادآوري

  عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي -15-3

  )3-17) سازمان (3-21نتایج قابل اندازه گیري ناشی از مدیریت ریسک هاي ایمنی و سالمت حرفه اي (
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  شد.: اندازه گیري عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي، شامل اندازه گیري اثربخشی کنترل هاي سازمان می با1یادآوري

) ایمنی و 3-16: در بافت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي، نتایج نیز می تواند با استفاده از خط مشی (2یادآوري
) و سایر الزامات عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي 3-14)، اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي (3-11سالمت حرفه اي سازمان (

  اندازه گیري شود.

  و سالمت حرفه اي خط مشی ایمنی -16-3

) که توسط مدیریت ارشد به 3-15) مرتبط با عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي (3-17مقاصد کلی و جهت گیري سازمان (
  صورت رسمی بیان گردد.

) 3-14: خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي، چارچوبی براي اقدامات و تنظیم اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي (1یادآوري
  نماید.فراهم می 

 ISO 14001:2004استاندارد  11-3: برگرفته از بند 2یادآوري

  سازمان -17-3 

شرکت، بنگاه، اداره، مجتمع کاري، نهاد مسئول یا موسسه یا بخش یا ترکیبی از آن ها اعم از ثبت شده یا نشده، عمومی یا 
  خصوصی که داراي عملکرد و مکانیسم اداري خاص خود باشند.

زمان هایی با بیش از یک واحد عملیاتی، می توان هر واحد عملیاتی منفرد را یک سازمان در نظر گرفت (بند یادآوري: براي سا
  )ISO 14001:2004استاندارد  16-3

  اقدام پیشگیرانه -18-3

  ) یا دیگر شرایط بالقوه ناخواسته3-11اقدام به حذف علت عدم انطباق بالقوه (

  ه می تواند چندین علت وجود داشته باشد.: براي هر عدم انطباق بالقو1یادآوري

) جهت پیشگیري از وقوع 3-4: اقدام پیشگیرانه جهت پیشگیري از وقوع اعمال می گردد در حالیکه اقدام اصالحی (2یادآوري
  )ISO 9000:2005استاندارد  4-6-3مجدد (عدم انطباق) صورت می گیرد (بند 

  روش اجرایی -19-3

  ت یا یک فرآیندطریقه مشخص انجام یک فعالی

  )ISO 9001:2005استاندارد  5-4-3یادآوري: روش هاي اجرایی می تواند مدون باشند یا نباشند (بند 
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  سابقه -20-3

  )ISO 14001:2004استاندارد  20-3سندي که بیانگر نتایج به دست آمده یا ارائه شواهد فعالیت هاي انجام شده باشد (بند 

  ریسک -21-3

) که می تواند ناشی از رخداد یا 3-8وقوع یک رخداد یا مواجهه هاي خطرناك و شدت آسیب یا بیماري (ترکیبی از احتمال 
  مواجهه ها باشد.

  ارزیابی ریسک -22-3

) ناشی از یک خطر (خطرها)، با در نظر گرفتن کفایت کنترل هاي موجود و تصمیم گیري در 3-21فرآیند ارزشیابی ریسک (
  نبودن ریسک هاخصوص قابل قبول بودن یا 

  محل کار -23-3

  هر محل فیزیکی که در آن فعالیت هاي مرتبط با کار تحت کنترل سازمان انجام می شوند.

یادآوري: هنگام در نظر گرفتن مالحظاتی که با آن محل کار ایجاد می شود، سازمان بایستی اثرات ایمنی و سالمت حرفه اي را 
ه جایی هستد (مانند سفرهاي زمینی، هوایی، دریایی، ریلی) و در محل کارفرما، مشتري بر روي کارکنانی که در حال سفر و جا ب
  یا در منزل کار می کنند، در نظر بگیرد.

  الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی-4

  الزامات عمومی -1-4

ایجاد، مستند، مستقر و  OHSASارد سازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مطابق با الزامات این استاند
  نگهداري نماید و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگی تحقق این الزامات را نیز مشخص نماید.

  خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی -2-4

مدیریت عالی باید خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را تعریف و تصویب نموده و اطمینان پیدا کند که این خط مشی 
  طابق با دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آن بوده و :م

  متناسب با ماهیت و میزان ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی سازمان است-الف

شامل تعهد به پیشگیري از آسیب و بیماري و بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد ایمنی و بهداشت -ب
  شغلی است.
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شامل تعهد به تبعیت از الزامات قانونی قابل کاربرد و دیگر الزاماتی است که سازمان در ارتباط با خطرات ایمنی و  حداقل-ج
  بهداشت شغلی خود نسبت به رعایت آن ها موظف گردیده است.

  چارچوبی براي تعیین و بازنگري اهداف ایمنی و بهداشت شغلی فراهم می نماید.-د

  شده است مدون، مستقر و نگهداري-ه

به تمامی افرادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند با هدف آگاه کردن آنان از تمامی تعهدات ایمنی و بهداشت شغلی -و
  فردي خود ابالغ شده است.

  در دسترس طرف هاي ذینفع قرار دارد.-ز

  ازمان باقی مانده است.به طور دوره اي بازنگري می شود تا این اطمینان حاصل گردد که مرتبط و متناسب با س-ح

  طرح ریزي -3-4

  شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها -1-3-4

سازمان باید براي شناسایی مداوم خطر، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل هاي مورد نیاز، اقدام به ایجاد، استقرار و نگهداري روش 
  ریسک باید موارد زیر را در نظر بگیرد:هاي اجرایی نماید.روش هاي اجرایی شناسایی خطر و ارزیابی 

  فعالیت هاي عادي و غیرعادي-الف

  فعالیت هاي کلیه افرادي که به محیط کار دسترسی دارند (از جمله پیمانکاران و بازدیدکنندگان)-ب

  رفتار انسانی، قابلیت ها و دیگر عوامل انسانی-ج

تاثیرگذاري نامطلوب بر ایمنی و بهداشت افراد تحت کنترل  خطرات شناسایی شده با منشا بیرونی محیط کار که قابلیت-د
  سازمان را درون محیط کار دارند.

  خطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار به واسطه فعالیت هاي مربوط به کار که تحت کنترل سازمان هستند.-ه

  حیطی ارزیابی شوند.: ممکن است مناسب تر آن باشد که چنین خطراتی به عنوان یک جنبه زیست م1یادآوري

  زیرساخت ها، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار، چه توسط سازمان فراهم شده باشد و چه توسط دیگران-و

  تغییرات انجام شده یا تغییرات پیشنهاد شده در سازمان، فعالیت ها یا مواد آن-ز

ــوقتی و     -ح ــرات م ــامل تغیی ــغلی، ش ــت ش ــی و بهداش ــدیریت ایمن ــتم م ــالحات سیس ــات،   اص ــر عملی ــا ب ــدهاي آن ه پیام
  فرآیندها و فعالیت ها
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  هرگونه تعهدات قانونی قابل کاربرد مربوط به ارزیابی ریسک و استقرار کنترل هاي الزم-ط

طراحی محدوده هاي کاري، فرآیندها، تاسیسات، ماشین آالت/تجهیزات، روش هاي اجرایی عملیاتی و سازمان کاري، شامل -ي
 ت هاي انسانیتطبیق آن ها با قابلی

  متدولوژي سازمان براي شناسایی خطر و ارزیابی ریسک باید:

متناسب با دامنه کاربرد، ماهیت و زمانبندي تعریف گردد تا اطمینان حاصل شود که بیشتر پیشگیرانه عمل می نماید تا -الف
  واکنشی

  ر متناسب، میسر نماید.شناسایی، اولویت بندي و مستندسازي ریسک ها و بکارگیري کنترل ها را به طو-ب

به منظور مدیریت تغییر، سازمان باید خطرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با تغییرات در سازمان، سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی یا فعالیت هایی را قبل از انجام چنین تغییراتی شناسایی نماید.سازمان باید اطمینان حاصل نماید که نتایج این 

ا به هنگام تعیین کنترل ها در نظر گرفته می شوند.هنگام تعیین کنترل ها یا در نظر گرفتن تغییرات در کنترل هاي ارزیابی ه
  موجود، کاهش ریسک باید مطابق با سلسله مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد:

  الف)حذف

  ب)جایگزینی

  ج)کنترل هاي مهندسی

  د)عالئم/هشدارها و یا کنترل هاي اجرایی/اداري

  )تجهیزات حفاظت فرديه

سازمان باید نتایج شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل هاي تعیین شده را مدون نماید و به روز نگهداري کند.سازمان باید 
اطمینان حاصل نماید که ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی و کنترل هاي تعیین شده به هنگام ایجاد، استقرار و نگهداري 

  ایمنی و بهداشت شغلی آن مورد نظر قرار گرفته است.سیستم مدیریت 

  الزامات قانونی و سایر الزامات-2-3-4

سازمان باید روش هاي اجرایی براي شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی و دیگر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی که در سازمان 
مینان حاصل کند که این الزامات قانونی و دیگر الزامات قابل کاربرد کاربرد دارد، ایجاد، مستقر و نگهداري نماید.سازمان باید اط

که سازمان خود را موظف به رعایت آن ها می داند، در ایجاد، استقرار و نگهداري سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد 
اطالعات مربوط به الزامات قانونی و دیگر توجه قرار گرفته است.سازمان باید این اطالعات را به روز نگهداري نماید.سازمان باید 

  الزامات را به افرادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند و سایر طرف هاي ذینفع مرتبط نماید.
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  اهداف و برنامه ها -3-3-4

داري سازمان باید اهداف ایمنی و بهداشت شغلی مدونی را در ارتباط با بخش ها و سطوح درون سازمان، ایجاد، مستقر و نگه
نماید.اهداف باید تا آنجا که کاربرد داشته باشد، قابل اندازه گیري بوده و با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی، شامل تعهد به 
پیشگیري از آسیب و بیماري، انطباق با الزامات قانونی و دیگر الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را موظف به رعایت آن ها می 

سازگار باشند. یک سازمان باید هنگام ایجاد ایجاد و بازنگري اهداف خود، الزامات قانونی و دیگر الزاماتی که  داند و بهبود مستمر
خود را موظف به رعایت آن ها می داند و ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی خود را در نظر داشته باشد.همچنین سازمان باید 

تی و مالی خود و دیدگاه هاي طرف هاي ذي نفع را مورد توجه قرار دهد.سازمان گزینه هاي فن آوري خود، الزامات تجاري، عملیا
  باید برنامه هایی را به منظور دستیابی به اهداف خود ایجاد، مستقر و نگهداري کند.برنامه ها باید الاقل شامل موارد زیر باشد:

  ش هاي مرتبط سازمانالف)تعیین مسئولیت ها و اختیارات براي دستیابی به اهداف در سطوح و بخ

 وسایل و چارچوب زمانی که به وسیله آن اهداف تحقق می یابندب) 

برنامه ها باید در فواصل زمانی منظم و برنامه ریزي شده بازنگري و در صورت لزوم تعدیل شود تا این اطمینان حاصل گردد که 
  .دستیابی به اهداف صورت می گیرد

  اجرا و عملیات -4-4

 وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختیارمنابع،  -1-4-4

مدیریت عالی باید مسئولیت نهایی براي ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را بر عهده گیرد.  
 :مدیریت عالی باید تعهد خود را به وسیله موارد زیر اثبات نماید

نگهداري و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  ستقرار،ا ،ایجاددسترس بودن منابع ضروري براي الف) حصول اطمینان از در 
 شغلی

 ،به منظور تسهیل مدیریت اثربخش ایمنی و بهداشت شغلی ،مسئولیتها و پاسخگویی ها و تفویض اختیارات ،تعریف وظایفب) 
و ابالغ گردد. سازمان باید عضوي از سطح مدیریت عالی را با مسئولیت  دونپاسخگویی ها و اختیارات باید م ،ها مسئولیت ،وظایف

مشخص براي ایمنی و بهداشت شغلی و با صرف نظر از دیگر مسئولیت ها با وظایف و اختیارات تعریف شده براي موارد زیر 
 :منصوب نماید

و نگهداري  رمستق ،ایجاد OHSAS تانداردحصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با اسالف) 
 .شده است

هاي عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور بازنگري مدیریت عالی ارائه اطمینان از اینکه گزارش ب) حصول
 براي بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده قرار گیرد یشده و به عنوان مبنای
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ها منصوب شده مدیریت عالی ممکن است برخی از وظایف خود را در حالی که همچنان پاسخگوي مسئولیتخص : شیادآوري 
شده ي مدیریت عالی باید براي تمامی افرادي که تحت  بوصمنهویت هاي مدیریت زیردست تفویض نماید. باشد به نماینده

هاي مدیریتی باید تعهد خود را به بهبود مستمر عملکرد ایمنی  کنند محرز باشد. تمامی افراد با مسئولیتکنترل سازمان کار می
سازمان باید اطمینان حاصل کند که افراد در محیط کار مسئولیت در قبال جنبه هاي ایمنی و  .و بهداشت شغلی اثبات کنند

  .مان را برعهده گرفته اندبهداشت شغلی تحت کنترل خود از جمله تبعیت از الزامات ایمنی و بهداشت شغلی قابل کاربرد در ساز

 صالحیت، آموزش و آگاهی 2-4-4

ایمنی و  دتواند پیامدهد که میسازمان باید اطمینان حاصل نماید که هر فردي که تحت کنترل سازمان وظایفی را انجام می
آموزش یا تجربه مناسب می باشد و باید سوابق مربوطه را  ،واجد صالحیت بر اساس تحصیالت ،بهداشت شغلی داشته باشد

نگهداري کند. سازمان باید نیازهاي آموزشی مرتبط با ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی خود و سیستم مدیریت ایمنی و 
بخشی اثر ،م نمایدسازمان باید آموزش یا دیگر اقدامات را براي برآورده نمودن این نیازها فراه. بهداشت خود را شناسایی کند

 و مستقر ایجاد، اجرایی روشهاي باید سازمان .اقدامات انجام شده را ارزیابی کند و سوابق مربوطه را نگهداري نماید یا آموزش
 :از موارد زیر آگاه سازد راکنند می کار سازمان کنترل تحت که افرادي تا کند نگهداري

رفتار آنان و مزایاي ایمنی و بهداشت شغلی  ،هاي کاري آناناشت شغلی فعالیتو بهدایمنی  بالفعل یا بالقوهپیامدهاي الف) 
 عملکرد فردي بهبود یافته

وظایف و مسئولیت هاي آنان و اهمیت در دستیابی به انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و روش هاي اجرایی و ب) 
 ت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراريالزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از جمله الزاما

 انحراف از روش هاي اجرایی مشخص شده بالقوه پیامدهايج) 

 :روشهاي اجرایی آموزش باید سطوح مختلف موارد زیر را در نظر داشته باشد

 سواد و مهارت هاي کالمی ،توانایی ،مسئولیتالف) 

  ریسکب) 

  ارتباطات، مشارکت و مشاوره -3-4-4

 ارتباطات -1-3-4-4

سازمان باید با توجه به خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود روش هاي اجرایی براي  
 :مستقر و نگهداري نماید ،موارد زیر را ایجاد

 ارتباطات داخلی میان سطوح و بخش هاي مختلف سازمانالف) 
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 دگان محیط کارارتباطات با پیمانکاران و دیگر بازدیدکننب) 

ه از سوي طرف هاي ذینفع بیرون از سازمان برقرار شده کمستند کردن و پاسخگویی به ارتباطات داراي موضوعیت  ،دریافتج) 
  است

 مشارکت و مشاوره -2-3-4-4

 :و نگهداري نماید رمستق ،هاي اجرایی براي موارد زیر ایجادزمان باید روشسا

 :مشارکت کارگران از طریقالف) 

 هاهاي ریسک و تعیین کنترلارزیابی ،رکت مناسب در شناسایی خطرمشا 

 مشارکت مناسب در رسیدگی به رویداد 

 مشارکت مناسب در تدوین و بازنگري خط مشی ها و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی 

 گذاردوره در جایی که تغییراتی صورت می گیرد که بر ایمنی و بهداشت شغلی آنان تأثیر میمشا 

 ارائه موضوعات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی 

آگاه  ،کارگران باید از ترتیبات مشارکت خود از جمله اینکه چه کسی نماینده ي آنان در موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی است 
 .باشند

گذارد. سازمان باید می وره با پیمانکاران در جایی که تغییراتی صورت می گیرد که بر ایمنی و بهداشت شغلی آنان تأثیرب) مشا
درباره موضوعات ایمنی و بهداشت  ،در زمان مقتضی ،اطمینان حاصل پیدا کند که طرف هاي ذینفع مرتبط خارج از سازمان

 .گیرندشغلی مورد مشاوره قرار می

 مستند سازي -4-4-4

 :مستند سازي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باید شامل موارد زیر باشد

 مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی خطالف) 

 دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیب) 

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و روابط متقابل آنها و ارجاع به مستندات مربوطه ر اصلیتشریح عناصج) 

 آنها را الزام نموده است OHSAS از جمله سوابقی که استاندارد ،مستنداتد) 
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مستندات از جمله سوابقی که توسط سازمان ضروري تشخیص داده شده اند تا از موثر بودن طرح ریزي اجرا و کنترل ه) 
 .یندهاي مرتبط با مدیریت ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی خود اطمینان حاصل نمایدآفر

 کنترل مستندات -5-4-4

د. سازمان نالزام شده اند باید کنترل شو OHSAS استاندارد مستنداتی که توسط سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و این
 :هاي اجرایی ایجاد مستقل و نگهداري نماید باید براي موارد زیر روش

 ها پیش از انتشار جهت کفایت آن مستندات تصویبالف) 

 بازنگري و در صورت نیاز به روز آوري و تصویب مجدد مستنداتب) 

 غییرات و وضعیت ویرایش جاري مستندات مشخص باشنداین اطمینان حاصل گردد که تج) 

 باشد هاي استفاده از آنها در دسترس می هاي مستندات مورد کاربرد در محلاطمینان از اینکه نسخه د) حصول

 حصول اطمینان از اینکه خوانا و به آسانی قابل شناسایی هستنده) 

سازمان آنها براي طرح ریزي و عملیات سیستم مدیریت ایمنی  هاطمینان از اینکه مستندات با منشاء برون سازمانی ک و) حصول
 .داند شناسایی شده اند و توزیع آنها تحت کنترل استو بهداشت شغلی الزم می

د ننان نگهداري می شوچر دلیل همکه این مستندات به ه پیشگیري از استفاده ي ناخواسته از مستندات منسوخ و در صورتیز) 
 .به طور مناسب شناسایی می گردند

 کنترل عملیات -6-4-4

عملیات و فعالیت هایی که مرتبط با خطر هاي شناسایی شده هستند را در جایی که استقرار کنترل ها براي مدیریت سازمان باید 
 .شامل مدیریت تغییر باشدریسک ایمنی و بهداشت شغلی ضروري است تعیین نماید. این کار باید 

 :و نگهداري نماید رها موارد زیر را مستقزمان باید براي این عملیات و فعالیتسا

هاي آن قابل کاربرد باشد سازمان باید آن کنترل هاي عملیاتی که براي سازمان و فعالیت به طوري ،کنترل هاي عملیاتیالف) 
 .ود یکپارچه سازدرا با کل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خ

 تجهیزات و خدمات خریداري شده ،کنترل هاي مربوط به کاالهاب) 

 کنترل هاي مربوط به پیمانکاران و دیگر بازدیدکنندگان محیط کارج) 
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تواند موجب انحراف از خط مشی و اهداف ایمنی ها می هایی که نبود آنبراي پوشش دادن وضعیت مدون هاي اجرایید) روش 
 شغلی شودو بهداشت 

 .ریح معیارهاي عملیاتی در جایی که نبود آنها می تواند موجب انحراف از خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی شودصته) 

 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري-7-4-4

 :و نگهداري نماید رهاي اجرایی براي موارد زیر ایجاد مستقزمان باید روشسا

 براي وضعیت هاي اضطراري القوهشناسایی زمینه هاي بالف) 

 واکنش در برابر چنین وضعیت هاي اضطراريب) 

 ه واکنش نشان دهد و از عواقب نامطلوب ایمنی و بهداشت شغلی مربوط بالفعلسازمان باید در برابر وضعیت هاي اضطراري 
ري خود باید نیازهاي طرف هاي در شرایط اضطرا واکنشپیشگیري نماید یا شدت آنها را کاهش دهد. سازمان در طرح ریزي 

همچنین سازمان باید هر جا که امکان .خدمات شرایط اضطراري و همسایگان را در نظر داشته باشد ،براي مثال ،ذینفع مربوطه
با مشارکت طرف  قتضیروش هاي اجرایی واکنش در وضعیت هاي اضطراري خود را به طور دوره اي و در موارد م ،پذیر باشد

ي روش هاي اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري ا دوره طور به باید سازمان. گذاردربوطه به آزمایش بهاي ذینفع م
این کار به ویژه باید بعد از تست هاي دوره اي و رخداد وضعیت هاي  .و هر جا که الزم باشد تجدید نظر نماید ،خود را بازنگري

 .اضطراري صورت گیرد

 بررسی  -5-4

 اندازه گیري و پایش عملکرد -1-5-4

مستقر و نگهداري نماید تا عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی را به طور منظم پایش و اندازه گیري  ،ایجاد ،سازمان هاي اجرایی
 :دننماید. این روشهاي اجرایی باید براي موارد زیر تهیه شو

 متناسب با نیازهاي سازمان ،اندازه گیري کیفی و کمیالف) 

 زمانسامیزان برآورده شدن اهداف ایمنی و بهداشت شغلی پایش ب) 

 )براي بهداشت و همچنین براي ایمنی(پایش اثربخشی کنترل ها ج) 

کنترل ها و معیار هاي عملیاتی را پایش می  ،هاي ایمنی و بهداشت شغلیخص هاي پیشگیرانه عملکرد که انطباق با برنامهد)شا
 .کند
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بیماري رویدادها و دیگر شواهد عملکرد نامناسب ایمنی و بهداشت شغلی در گذشته را پایش شاخص هاي واکنشی عملکرد چه 
 می کنند

ثبت داده ها و نتایج پایش و اندازه گیري به طوري که جهت تسهیل تجزیه و تحلیل اقدام پیشگیرانه و اقدام اصالحی بعدي که 
 فایت نماید

مورد نیاز باشد سازمان باید در موارد مقتضی روشهاي اجرایی براي کالیبراسیون  اگر تجهیزاتی براي پایش و اندازه گیري عملکرد
  . و نگهداري چنین تجهیزاتی ایجاد و حفظ نماید. سوابق فعالیت ها و نتایج کالیبراسیون باید حفظ شود

  ارزیابی انطباق -2-5-4

ارزیابی دوره اي رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد  سازمان باید در راستاي الزامات قانونی، روش هاي اجرایی براي -4-5-2-1
  ایجاد، مستقر و نگهداري نماید.

سازمان باید رعایت دیگر الزامات که خود را موظف به پیروي از آن ها می داند را ارزیابی نماید.سازمان ممکن است  -4-5-2-2
  نونی توام نماید یا روش هاي اجرایی جداگانه ایجاد کند.تمایل داشته باشد که این ارزیابی را با ارزیابی رعایت الزامات قا

  بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه -3-5-4

  بررسی رویداد 1-3-5-4

  سازمان باید روش هاي اجرایی براي ثبت، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها جهت موارد زیر ایجاد، مستقر و نگهداري کند:

  ین نواقص اساسی ایمنی و بهداشت شغلی و دیگر عواملی که ممکن است علت یا مسبب بروز رویدادها باشند.الف) تعی

  ب) شناسایی نیاز به اقدام اصالحی

  ج) شناسایی فرصت ها براي اقدامات پیشگیرانه

  د) شناسایی فرصت ها براي بهبود مستمر

  ه) اطالع رسانی نتایج این تحقیقات

طور زمانبندي شده انجام شوند.به هرگونه نیاز شناسایی شده به اقدام اصالحی یا فرصت هاي اقدام پیشگیرانه بررسی ها باید به 
  پرداخته شود.نتایج بررسی هاي رویداد باید مدون و نگهداري گردد. 2-3-5-4باید مطابق با بخش هاي مربوطه در 
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  عدم انطباق، اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه -2-3-5-4

سازمان باید روش هاي اجرایی براي پرداختن به عدم انطباق هاي بالفعل و بالقوه و انجام اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه ایجاد، 
  مستقر و نگهداري نماید.این روش هاي اجرایی باید الزاماتی را براي موارد زیر تعریف نمایند:

  هایی به منظور کاهش عواقب ایمنی و بهداشت شغلی آن ها الف) شناسایی و اصالح عدم انطباق ها و انجام اقدام 

  ب) بررسی عدم انطباق ها، تعیین علت آن ها و انجام اقداماتی به منظور جلوگیري از رخداد مجدد آن ها

راحی ج) ارزیابی نیاز به اقدام به منظور پیشگیري از عدم انطباق و اجراي اقدامات مناسب که براي جلوگیري از رخداد آن ها ط
  می شود.

  د) ثبت و ابالغ نتایج اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه انجام شده

  ه) بازنگري اثربخشی اقدام پیشگیرانه انجام شده

هرجا شناسایی شود که اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه موجب خطرات جدید یا تغییر در خطرات موجود یا نیاز به کنترل هاي 
اي موجود می گردد.روش اجرایی باید الزام نماید که اقدامات پیشنهادي باید قبل از اجرا مورد ارزیابی جدید یا تغییر در کنترل ه

ریسک قرار گیرند.هرگونه اقدام اصالحی یا اقدام پیشگیرانه اي که براي حذف علت هاي عدم انطباق بالفعل و بالقوه انجام می 
ایمنی و بهداشت شغلی پیش رو تناسب داشته باشد.سازمان باید اطمینان شود باید متناسب با میزان مشکالت باشد و با ریسک 

حاصل نماید که هرگونه تغییرات مورد نیاز که از اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه ناشی می شوند، در سیستم ایمنی و بهداشت 
  شغلی مستندسازي می شوند.

  کنترل سوابق -4-5-4

ه منظور اثبات با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود و این استاندارد سازمان باید هگونه سوابق مورد نیاز ب
OHSAS  و نتایج حاصل را ایجاد و نگهداري نماید.سازمان باید روش اجرایی براي شناسایی، انبارش، حفاظت، بازیابی، نگهداري

  یی و قابل ارزیابی باشند.و امحاي سوابق، مستقر و نگهداري نماید.سوابق باید خوانا، قابل شناسا

  ممیزي داخلی -5-5-4

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ممیزي هاي داخلی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی در دوره هاي زمانی برنامه ریزي شده 
  انجام می شوند تا بدین وسیله:

  الف) معین شود که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:

 انطباق دارد. OHSASبا ترتیبات طرح ریزي شده براي مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از جمله الزامات این استاندارد  -1
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 به طور مناسب مستقر و نگهداري می شود -2

 در برآورده نمودن خط مشی و اهداف سازمان اثربخش است -3

  .ب) اطالعات مربوط به نتایج ممیزي ها براي ارائه به مدیریت فراهم شود

برنامه ممیزي باید براساس نتایح ارزیابی هاي ریسک فعالیت هاي سازمان و نتایج ممیزي هاي قبلی، توسط سازمان طرح ریزي، 
ایجاد، مستقر و نگهداري گردد. روش هاي اجرایی ممیزي باید ایجاد، مستقر و نگهداري شود، به طوري که در آن ها موارد زیر 

  مورد توجه قرار گیرد:

  ولیت ها، صالحیت ها و الزامات براي طرح ریزي و انجام ممیزي ها، گزارش نتایج و نگهداري سوابق مربوطهالف) مسئ

  ب) تعیین معیارها، دامنه کاربرد، فراوانی و روش هاي ممیزي

  در انتخاب ممیزان و انجام ممیزي ها باید نسبت به واقع بینی و بی طرف بودن فرآیند ممیزي اطمینان حاصل شود.

  بازنگري مدیریت -6-4

مدیریت عالی باید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در فواصل زمانی برنامه ریزي شده، بازنگري نماید تا از 
تناسب، کفایت و اثربخشی مستمر آن اطمینان حاصل کند. بازنگري ها باید شامل ارزیابی فرصت هاي بهبود و تغییرات مورد 

  ریت ایمنی و بهداشت شغلی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی باشد.نیاز در سیستم مدی

  سوابق بازنگري هاي مدیریت باید نگهداري شوند.ورودي هاي بازنگري هاي مدیریت باید شامل موارد زیر باشد:

را موظف به پیروي الف) نتایج ممیزي داخلی و ارزشیابی هاي رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد که سازمان خود 
  از آن ها می داند.

  ب) نتایج مشارکت و مشاوره

  ج) ارتباطات مرتبط از سوي طرف هاي ذي نفع برون سازمانی از جمله شکایت ها

  د) عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان

  ه) میزان برآورده شدن اهداف

  و) وضعیت بررسی رویداد، اقدامات اصالحی و اقدامات پیشگیرانه

  یگیري اقدامات مربوط به بازنگري هاي مدیریت قبلیز) پ

  ح) تغییر شرایط حاکم، از جمله توسعه ها در قوانین و سایر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی
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  ط) توصیه هایی براي بهبود

امات خروجی هاي بازنگري هاي مدیریت باید متناسب با تعهد سازمان به بهبود مستمر باشد شامل هرگونه تصمیمات و اقد
  مربوطه به تغییرات ممکن در موارد زیر باشد:

  الف) عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی

  ب) خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی

  ج) منابع

  د) سایر عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  خروجی هاي بازنگري مدیریت باید براي اطالع رسانی و مشاوره در دسترس باشند
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