
 

  
  مدیریت محترم شرکت                                            فوري

  با سالم
  موضوع : مدیریت و پیشگیري از حوادث در صنایع

مختلف در صنایع و کارخانجات و انجام پیش بینی و پیشگیریهاي الزم ، موارد ذیل جهت اقـدام   احتراماً در خصوص مدیریت حوادث
  بحضور اعالم میگردد.

اسیت زایی برنامه ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل برنامه هاي اجرایی ، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه هاي پیشگیري ، طرح حس - 1
 موضوع در اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در آن شرکت   

هایی کـه بـدلیل نـاایمن بـودن     با توجه به بروز حوادث مختلف در صنایع و شرکتها و احتمال وقوع موارد مشابه در سـطح شـرکت   - 2
ساختمان ، وجود مواد شیمیایی ، رآکتورها ، مخازن تحت فشار ، انبارهاي مواد و ... و به تبع آن خطرات ناشی از آتـش سـوزي ،   

 ، ... ) ، خطـرات ناشـی از   خطرات و حوادث  ناشی از حریق مواد شیمیایی ، نشت مواد شیمیایی ( گاز آمونیاك ، اسیدها و قلیاهـا 
راکتورها و مخازن تحت فشار ، رعایت موازین ، مقررات و الزامات ایمنـی و بهداشـت حرفـه اي در نگهـداري ، انبـارش مـواد ،       
کنترل و نظارت بر اصول ایمنی تجهیزات و مخازن تحت فشار ، اجراي الزامات مربوط به تامین ، تجهیـز سیسـتم هـاي  اطفـاء     

مر ، سختگیرانه و آنالین در محیط کار و کارگران و منیتورینگ آنها ، کنترل و نظـارت  حریق ، آمادگی تیم اضطرار ، نظارت مست
بر ایمنی برق ، عدم استعمال دخانیات در محیط کار ، اجراي مانورهاي اصولی ، حساسیت زایـی در شـرکت و در بـین پرسـنل ،     

رایند کار ، مواد اولیه و تجهیزات تولید از الزامـات  هماهنگی با مراجع ذیربط (و سایر مواردي که متناسب با آن شرکت بر اساس ف
میباشند) از اقداماتی هستند که بمنظور پیش بینی و پیشگیري تاکید جدي دارد دستورات الزم و مقتضی بمنظور شناسایی کامـل  

 اولویت قرار گیرد.خطرات ، پیش بینی و پیشگیري هاي الزم با عنایت به مراتب فوق صادر و اقدامات عملی در این راستا در 
قوانین ، مقررات ، الزامات و برنامه هاي اجرایی بطور ویژه از سوي کارشناس محتـرم بهداشـت حرفـه اي بـا توجـه بـه حـدود         - 3

وظایف و مسئولیتها به فوریت مورد اجرا و پیگیري هاي الزم قرار گیـرد. هـر گونـه نـواقص موجـود در برنامـه پـیش بینـی و         
 ی آن بطور جدي مورد ارزیابی و اقدام فوري جهت رفع آن بعمل آید.پیشگیري در برنامه اجرای

در شرکتهایی که این حوادث بوقوع پیوسته ، عموماً ، بدلیل عدم کنترل و نظارت و با حساسیت الزم و در واقع ناشـی از سـهل    - 4
ن ذیـربط بطـور جـدي مـورد     انگاري بوده است. لذا کنترل و نظارت مستمر کارشناس محترم بهداشت حرفه اي و سایر مسئولی

 انتظار میباشد.
 اقدامات نظارتی الزم در خصوص رفت و آمد پرسنل بطور مداوم و با توجه به شروع فصل سرما انجام گیرد. - 5
برخی از این مشکالت موجود شامل : عدم حساسیت و جدیت مسئولین ذیربط در خصوص شناسـایی میـزان ریسـک خطـر در      - 6

یمنی ساختمان ، شناسایی حجم و اندازه خطر ، پیش بینی خطرات و تبعات پس از وقوع خطـر  کلیه واحد ها بخصوص موضوع ا
و حادثه ، عدم آموزش و حساسیت زایی در پرسنل و مسئولین ذیربط ، برگزاري جلسات مدون و مستمر ، تعیین حدود وظـایف ،  

تامین تجهیزات ، امکانات کنترلـی ، حفـاظتی ، وسـایل     –مسئولیتها در قبل و بعد از حادثه ، تدوین مقررات ، قوانین و الزامات 
اجـراي مانورهـاي شـبیه سـازي      -هماهنگی درون بخشی  -ایجاد تیم اضطرار  -حفاظت فردي متناسب با نوع مواد شیمیایی 

همـاهنگی   –پیش بینی و تدوین برنامه اجرایی اقدامات بعـد از وقـوع    -برخورد متناسب با پرسنل سهل انگار   -اصولی و موثر
و ... مواردي هستند که منجر به بروز حـوادث در شـرکتها    E.O.Cهماهنگی با  -برون بخشی اعم از : با آتش نشانی محل 

 گردیده اند.
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