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تشزیح ريیداد

در ٍاحذ تػفیِ رٍغي یىی اس ضزوتْبی تَلیذ رٍغي هَتَر ٍ
ٍاسىبسیي ،راًٌذُ تزیلی بِ ّوزاُ فزسًذش ،تبًىز را در هحل
ببرگیزی ّیذرٍوزبي هستمز هی وٌذ .دٍ ًفز وبرگز وِ
هسئَلیت ٍغل لَلِ ّبی تخلیِ هَاد بِ تبًىز را بز ػْذُ داضتِ
اًذ رٍی تبًىز لزار هی گیزًذ .بِ هحض اتػبل لَلِ ّب ٍ ضزٍع
ػولیبت تخلیِ ّیذرٍوزبي بِ تبًىز ،آتص سَسی ٍ اًفجبر رخ
هی دّذ .در اثز آى ً 2فز وبرگز هستمز رٍی تبًىز ،راًٌذُ ٍ
فزسًذش ،بِ اضبفِ ً 2فز وبرگز دیگز وِ در ًشدیىی تزیلی در
حبل تزدد بَدًذ گزفتبر حزیك ضذُ ٍ بِ ضذت دچبر سَختگی
ٍ آسیب دیذگی هی ضًَذ.
درخت آوالیش علت  -پیامد
علت ايلیٍ

پیامد َای ريیداد

علل میاوی

علل ریشٍ ای

آتص سَسی ٍ اًفجبر  -ػذم ضستطَی تبًىز تَسط راًٌذُ ٍ  -ػذم ٍجَد سیستن هذیزیت HSE

اوساوی :

 فَت ً 3فز وبرگز -هػذٍهیت ضذیذ ً 3فز

وبهیَى
ّیذرٍوزبي

سیست محیطی:

آلَدگی َّا
محصًل ي تجُیشات :

تخزیب وبهل تزیلی حول
ّیذرٍوزبي
تجشیٍ ي تحلیل عًامل بزيس ريیداد

در ٍاحذ غٌؼتی
آلَدگی لبلی آى بِ هبدُ ًفتب
حول
 ػذم ًظبرت هسئَل ایوٌی /فٌی ضزوت بز  -ػذم پیص بیٌی ،ضٌبسبیی ،ارسیببیٍ وٌتزل هخبطزات ببلمَُ
ػولیبت ببرگیزی هَاد
 ػذم خبهَش وزدى تزیلی حیي اًجبم  -ػذم استمزار سیستن هجَس اًجبموبر( )PTWبزای وبرّبی بب
ػولیبت ببرگیزی
ریسه ببال
 ػذم خزٍج راًٌذُ ٍ فزسًذ خزدسبل ٍی اسوببیي تزیلی پس اس استمزار در هحل  -ػذم ٍجَد دستَرالؼول راًٌذگی
تذافؼی ٍیژُ راًٌذگبى حول هَاد
ببرگیزی ٍ ضزٍع ػولیبت تخلیِ
خطزًبن
 تزدد افزاد هتفزلِ ٍ فبلذ غالحیت در ػذم ٍجَد بزًبهِ آهَسضی ٍیژُاطزاف وبهیَى حیي ػولیبت ببرگیزی
وبرگزاى تخلیِ چی در خػَظ
 ػذم ببس گذاضتي دریچِ ّبی ببالی تبًىزخطزات پٌْبى
تَسط راًٌذُ جْت خزٍج گبسّبی اضتؼبل
سا ًبضی اس هَاد ،لبل اس ببرگیزی هجذد  -ػددذم ٍجددَد بزًبهددِ ٍاوددٌص در
ضزایط اضطزاری( )ERPبب رٍیىزد
 ًطتی لَلِ ّب ٍ سبیز اتػبالت اًتمبلپیطگیزی اس ٍلَع ایٌگًَِ حَادث
دٌّذُ ّیذرٍوزبي رٍ سطح تبًىز
 ػذم ٍجَد سیستن ارت ٍ ولیذ لطغ بزقببتزی

درس آمًختٍ ي پیام َای کلیدی

راَکارَای فىی پیشىُادی

 بىبرگیزی ًیزٍی هتخػع ایوٌی ٍ بْذاضت جْت اًجبم آهَسش وبرگزاى ًسبت بِ هخبطزات پٌْبى هحیط ّبی وبری ٍ راُاًذاسی سیستنهجَس وبر ( )PTWبزای فؼبلیت ّبی بب ریسه ببال هیتَاًذ اس ایجبد بسیبری اس
پیص بیٌی ،ضٌبسبئی ،ارسیببی ٍ وٌتزل هخبطزات احتوبلی
 بزگشاری بزًبهِ آهَسضی ٍیژُ وبرگزاى تخلیِ چی در حَادث ٍخین جلَگیزی ًوبیذ.خػَظ خطزات پٌْبى
 تذٍیي بزًبهِ ٍاوٌص در ضزایط اضطزاری( )ERPبزایپیطگیزی اس ٍلَع حَادث ٍ تسزیغ در اهذاد رسبًی
-

-

تْیِ ٍ ًػب دستَرالؼول ایوٌی ببرگیزی هَاد اضتؼبلشا در
هحل ببرگیزی
ًػب تببلَ ّبی ایوٌی ٍ ػالئن ّطذار دٌّذُ (ًظیز لَسی
خطز ٍ دیگز اطالػبت هْن در بزگِ ّبی اطالػبت ایوٌی
هَاد ) ) )MSDSرٍی هخبسى ًگْذاری هَاد اضتؼبلشا ٍ
ّوچٌیي تبًىزّبی حول ایي هَاد
آهَسش راًٌذگبى در خػَظ خطزات ػولیبت ببرگیزی ٍ
حول هَاد لببل اضتؼبل
تذٍیي دستَرالؼول راًٌذگی تذافؼی ٍیژُ راًٌذگبى حول
هَاد خطزًبن
ًػب سیستن اتػبل بِ سهیي تبًىز حول هَاد خطزًبن ٍ
هخبسى ثببت ببرگیزی
ًػب سیستن اطفبء حزیك هتٌبسب بب پتبًسیل حزیك ٍ
حجن هَاد لببل اضتؼبل در هحل
استمزار ٍ اجزای سیستن هجَس اًجبم وبر ( )PTWدر ٍاحذ
غٌؼتی
دٍر ًگْذاضتي هٌببغ ایجبد جزلِ ٍ ضؼلِ ّبی هستمین در
ًشدیه دّبًِ ٍرٍدی تبًىز
اػالم هوٌَػیت استؼوبل دخبًیبت ،حول هَاد هحتزلِ ًظیز
وبزیت ،فٌذن ٍ ...
هوٌَػیت استفبدُ اس تلفي ّوزاُ حیي ػولیبت ببرگیزی

تُیٍ ي تديیه با مشارکت  HSEEساسمان:

تلفه  HSEEيسارت 021 -71884318 :

استبى لشٍیي

تلفه  HSEEساسمان استاوی :

027 -33382110

