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هؼشفی  :دفتش ایوٌی ٍ کٌتشل ضایؼات دس صهیٌِ ّای استماء ایوٌی  ،سالهت حشفِ ای ٍ صیست هحیطی ساصهاى دس لالة ًظام فشاگیش
ایوٌی تا ّذف فشآّن آٍسدى یک هحیط کاس ایوي ٍ سالن تشای کلیِ کاسکٌاى ٍ سایش ریٌفؼاى ٍ تؼاهل هثثت تا هحیط صیست دس فؼالیت
ّای ششکت تَصیغ ًیشٍی تشق استاى هشکضی فؼالیت هی ًوایذ .
دفتش ایوٌی ٍ کٌتشل ضایؼات دس لالة ًظام فشاگیش ایوٌی دس چْاس حَصُ  :الف  -ایوٌی  .ب  -سالهت حشفِ ای  .ج  -صیست هحیطی
 .ت  -حشین تاًی فؼالیت هی ًوایذ کِ اّن ػولکشد دس سِ حَصُ هزکَس تِ ششح صیش هی تاشذ:
 -1تشگضاسی هٌظن ٍ ّذفوٌذ کویتِ ٍ کاسگشٍُ ّای تخصصی ایوٌی ًظیش  -1 :کویتِ ػالی ایوٌی  -2کویتِ ّواٌّگی هسئوَلیي ایوٌئی -3
کویتِ تخصصی ایوٌی – سالهت حشفِ ای ٍ صیست هحیطی  -4کاسگشٍُ ػالی ایوٌی  -5کاسگشٍُ تخصصی اسصیئاتی سیسئک  -6کویتئِ
حشین تاًی

 -2برًبهِ ريسي آهَزش ايوٌي ٍبْذاشت حرفِ اي هَرد ًيبز كبركٌبى رسوي  ،خذهبتي ٍ پيوبًکبري
 -3تذٍيي شبخص ّبي كٌترل ضبيعبت ( تأسيسبتي – اًسبًي – بْرُ ٍري )
 -4برًبهِ ريسي عوليبتي در جْت اجراي كٌترل ضبيعبت ٍ جلَگيري از بَجَد آهذى شرايط خطر ًبك ٍغير استبًذارد
 -5برًبهِ ريسي ًظبرت بر ًحَُ اجراي كبر تَسط گرٍُ ّبي اجرايي ( ًصب ٍبْبرُ ببرداري ) ٍ ًظببرت ببرايوي ببَدى تأسيسببت ٍخَدرٍّببي
عوليبتي ٍسَاري
 -6پي گيري هَضَعبت هربَط بِ ايوٌي ٍبْذاشت حرفِ اي ٍكٌترل ضبيعبت در جلسبت كويتِ حفبظت فٌي ٍبْذاشت
 -7دستَر كبر ٍكويتِ صالحيت پيوبًکبراى ٍكويتِ سطح بٌذي كبرگراى پيوبًکبر
ً -8ظبرت بر چگًَگي اًجبم ٍظبيف در زهيٌِ ايوٌي ٍبْذاشت حرفِ اي تَسط هسئَليي اهَرّب ًٍَاحي ٍارائِ گسارش بِ هقبهبت فَق
 -9تْيِ ٍتذٍيي ٍاًتشبر دستَرالعولْبي ايوٌي ٍبْذاشت حرفِ اي ٍكٌترل ضبيعبت
 -11پي گيري هَارد هربَط بِ سخت افسار ايوٌي فردي ( تْيِ خصَصيبت فٌي هشخص ًوَدى هراكس ارائِ دٌّذُ – كٌتبرل ًوًَبِ ّبب ٍكٌتبرل
اجٌبس تحَيلي
 -11پي گيري هَارد هربَط بِ سخت افسار ايوٌي گرٍّي ( تْيِ خصَصيبت فٌي هشخص ًوَدى هراكس ارائِ دٌّذُ – كٌترل ًوًَِ ّبب ٍكٌتبرل
اجٌبس تحَيلي
-12
 -13تجسيِ ٍتحليل ٍريشِ يببي علل حَادث ( اًسبًي – تأسيسبتي – بْرُ ٍري ) ٍاًتشبر ًتبيج جْت اطالع عوَم كبركٌبى
 -14ببزًگري ٍ بْبَد هستور فرايٌذّب ٍ ٍظبيف در راستبي ًقشِ استراتژي ٍ چشن اًذاز شركت
 -15رعبيت اصَل  ،استبًذاردّب ٍ قَاًيي ايوٌي
 -16شٌاسایی ٍ اًذاصُ گیشی خطشات هحیط کاس ٍ اًجام الذاهات اصالحی ٍ کٌتشلی جْت حزف آًْا
 -17اجشای ًظام تٌثیِ ٍ تشَیك ایوٌی تشای کاسکٌاى اجشایی دس لالة ًظام فشاگیش ایوٌی تا ّذف پیشگیشی اص اًجام اػوال ًئا ایوئي تَسئط
ایشاى

 -18تشگضاسی هٌظن ٍ ّذفوٌذ کویتِ ایوٌی – سالهت حشفِ ای ٍ صیست هحیطی دس کلیِ هذیشیت تشق شْشستاًْا تصَست هاّیاًِ دٍ جلسِ
 -19تذٍیي ششایط ایوٌی تشای لشاسداد ّای حَصُ پیواًکاساى ( تاهیي ًیشٍ 4 ،گاًِ هشتشکیي  ،دفاتش خذهات تشق  ،پیواًکئاساى اّئذایی ب تئا
ّذف اطویٌاى اص سػایت هَاسد ایوٌی تَسط ایشاى
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 -22سػایت لَاًیي ٍ همشسات  ،دستَسالؼول ّا ٍ آییي ًاهِ ّای ایوٌی  ،تْذاشت کاس ٍ کٌتشل ضایؼات دس ٍاحذّای تْشُ تشداسی ششکت
 -21تشگضاسی ٍ تشکیل جلسات ٍ گشدّوایی ّای ایوٌی ٍ تْذاشت کاس دس ٍاحذّای تْشُ تشداسی توٌظَس تششیح حَادث  ،اتفالات ٍ خساسات
ٍاسدُ تش ًیشٍی اًساًی ٍ تجْیضات
 -22تْیِ ٍ جوغ آٍسی استاًذاسدّای ایوٌی ٍ دستَسالؼول ّای استفادُ صحیح اص لَاصم ایوٌی ٍ اتضاس کاس دس جْت ایوي ساصی هحیط کاس ،
تاسیسات ٍ تجْیضات شثکِ
 -23تْیِ هشخصات فٌی لَاصم ایوٌی ٍ اتضاس کاس جْت سفاسش تشای خشیذ ٍ کٌتشل کیفیت لَاصم خشیذاسی شذُ تا ّوکاسی اهَس تذاسکات
 -24آهَصش استفادُ صحیح ٍ توَلغ ٍ تجا اص لَاصم ایوٌی ٍ اتضاس کاس دس ٍاحذّا
 -25تشسسی تجضیِ ٍ تحلیل گضاسشات دس ساتطِ تا اتفالات ٍ حَادث  ،ػلل ٍ خساسات ٍاسدُ تش ًیشٍی اًساًی ٍ اتضاس کاس ٍ تجْیضات ٍ تاسیسات
دس صَست لضٍم تا اًجام تاصدیذ اص هحل حادثِ
 -26جوغ آٍسی دستَسالؼول ّای صیست هحیطی اػن اص ًحَُ تکاسگیشی ً ،گْذاسی ٍ اهحای هَاد ٍ تجْیضات صیاى تاس هاًٌذ سٍغٌْا ٍ گاصّا تِ
هٌظَس جلَگیشی خساست تِ هحیط صیست  ،هشدم ٍ کاسکٌاى ٍ ًگْذاسی آًْا دس تاًکْای اطالػاتی
 -27اسصیاتی هٌاطك ٍ ٍاحذّای هشتثط دس هَسد اػوال دستَسالؼول ّای هشتثط تا ػَاهل هحیط صیست
 -28تْیِ ٍ تٌظین تشًاهِ ّای دٍسُ ای هؼایٌِ ٍ کٌتشل سالهت کاسکٌاى
 -29تششیک هساػی تا کاسشٌاساى تْذاشت حشفِ ای ٍ تاصسساى کاس جْت اجشای همشسات حفاظت فٌی ٍ تْذاشت کاس ّوچٌیي پیگیشی دس
استمشاس ًظام کٌتشلoHSAS
 -32ثثت آهاس حَادث ٍ تیواسیْای ًاشی اص کاسکاسگشاى دس تاًکْای اطالػاتی ّوچٌیي تؼییي ضشیة تکشاس ٍ ضشیة شذت ساالًِ حَادث
 -31اطالع سساًی کلیِ حَادث حَصُ ایوٌی ٍ تْذاشت ٍ هحیط صیست اػن اص حَادث هشدهی  ،تشٍى ساصهاًی  ،دسٍى ساصهاًی ٍ تاسیساتی .
 -32تَسؼِ فشٌّگ ػوَهی ایوٌی تشای هشدم تا استفادُ اص هطثَػات  ،صذا ٍ سیوای استاى  ،چاج ٍ تَصیغ پَستش  ،کتاب  ،تٌش ٍ ..
ً-33ظاست تش سػایت حشین خطوط تَصیغ تش اساس استاًذاسّای اتالغی ٍصاست ًیشئ
 -34تشًاهِ سیضی ٍ تشسسی اطالػات جوغ آٍسی شذُ هشتَط تِ پیشگیشی یا اطفاء حشیك دس تاسیسات پستْای تشق ٍ اجشای توشیٌات الصم

 -35اًجبم سبير ٍظبيف ٍ اهَر هحَلِ

