
 



 



 




















  

 









 

 




  

       

  
 

       

       





















































   

 



  

  )فوري(HSE2حادثهگزارش : )1(شماره راهنماي تکمیل فرم 

  :اصطالحاتوتعاریف

  .باشد منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت می:وزارت

HSE2: باشد امور ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژي می.  

  .گرددهاي انرژي، اتالف و هدررفت منابع و حاملزیستمحیط، تأسیسات/ تجهیزاتبهصدمهکارکنان،آسیببهمنجرکهنشدهریزيبرنامهرویدادهرازعبارتست:حادثه

  ).غیرهوبرشدستگاهکنارتولید،خطتولید،سالنداخلمانند(استافتادهاتفاقآندرحادثهکهاستمکانیمشخصات:محل وقوع حادثه

  ).غیرهوشدگیغرقموتوري،حوادثگرفتگی،برقارتفاع،ازسقوطسوزي،آتشمانند(باشد میحادثهرخدادچگونگیازتوصیفی:نوع حادثه

  .نموداشارهغیرهوزیستمحیطاموال،یاتجهیزاتبهآسیبانسانی،پیامدهايبهتوان میجملهآناز. استداشتهپیدرحادثهکهاستاينتیجه:پیامد

. گردند میمعرفیاختصاربهاند شدهمتأثرآنازیابودهدرگیرحادثهایجاددرکهافراديوشدهبیانآنگسترشفرآیندوحادثهوقوعچگونگیقسمتایندر:شرح مختصر حادثه

  .شودبیانحادثهشروعدقیقزماناستالزمهمچنین

تأسیسات/ ابنیهحفظهاي انرژي، جلوگیري از اتالف منابع و حاملافراد،نجاتمنظوربهحادثهوقوعازپسبالفاصلهکهاستاياولیهاقدامات:اقدامات فوري به منظور کنترل حادثه

  .پذیرد میصورتزیستمحیطیا

احتمالیعللسایریاوایمنناشرایطوجودایمن،نااعمالانجاممانند. (شود میبیاناستشدهحادثهایجادباعثکهعواملیقسمتایندر:علل احتمالی به وجود آورنده حادثه

  ).استشدهحادثهایجادباعثکهدیگر

  .نماید میتنظیموتهیهرافرمونمودهآوريجمعراحادثهبامرتبطاطالعاتکهاستشخصی:تهیه کننده

  .نماید میتاییدوامضاءنهاییارسالازپیشراحادثهفرمکهاستشخصی:تایید کننده

  --------------- -------------------------حوادثی که باید توسط این فرم گزارش شوند------ ------------------------------------

  :ایمنیحوزه حوادث مهم 

و  دکنندگانیبازد مانکاران،یپ ،يقرارداد ،یمانیپ ،یکارکنان رسم(کلیه افراد  ي، برا)یناتوان کننده دائم يها بیآس(تیمنجر به مرگ، مصدوم یصنعت ریغصنعتی و يها طیکه در مح یحوادث

  .گردد ساتیبه تأس یاساس بیآس ایو ) مراجعه کنندگان

  .که موجب وارد شدن صدمات جدي و یا از کار افتادن یک یا چند واحد و یا توقف تولید گرددیا انفجار حوادث آتش سوزي 

ناتوان کننده (به پرسنل  يکه موجب آسیب جد یگاز و شبکه گاز رسان ،ینفت يو فرآورده ها ینفت يخطوط لوله ها یو قابل اشتعال، نشت و شکستگ یسم يحوادث مرتبط با نشت گازها

  .داشته باشد) يرسانه ا(ياز منطقه گردد و در داخل جامعه بازتاب گسترده ا یعیدر سطح وس یسبب آلودگ ایو  شودیم ساتیو تأس) یدائم

  .گرددها و کارگاه ساتیاز تأس یبخش ایو  یکل بیکه سبب تخر دیطوفان شد ایصاعقه، گردباد  ن،یزلزله، رانش زم لیاز قب یعیمترقبه طب ریحوادث غ هیکل

 ،یمانیپ ،یکارکنان رسم(قطع عضو افراد  ایوابسته به وزارت که منجر به فوت  يها ها و شرکت سازمان) يبرون شهر ایدرون  يرهایمس(خارج  ایدر داخل و  هینقل لیتصادفات وسا هیکل

  .گردد) و مراجعه کنندگان دکنندگانیبازد مانکاران،یپ ،يقرارداد

  .باشداءیاح اتیعمل ازمندیکه ن یکیالکتر يها از شوك یبه چشم، صدمات ناش بیو آس یمفاصل، سوختگ یدررفتگ ها،یشکستگ

  )در فضاهاي محدود(و وجود آالینده هاي سمی  ژنیبه علت کمبود اکس ياریکاهش سطح هوش

  .شوندیوابسته به وزارت م يها ها و شرکت از کار براي شاغلین سازمان بتیاز سه روز غ شیحوادثی که منجر به ب هیکل

  :بهداشتحوزه مهم  حوادث

  ) یپزشک ونیسیپزشک متخصص و کم دییپس از تا رهیسرطان و غ س،یآزبستوز س،یکوزیلیس(منجر به فوت  یشغل يهايماریب

  )یپزشک ونیسیپزشک متخصص و کم دییپس از تا(شغل  رییتغ ایدائم  یمنجر به از کار افتادگ یشغل يهايماریب

  اسهال و استفراغ به تشخیص پزشک ،ییغذا يها تیهمچون مسموم یشغل ریغ يهايماریاپیدمی شدن ب

وزارت بهداشت یا بهداشت  یسازمان جهانکه توسط  يماریهر ب ای و Aنوع يآنفوالنزا ا،یماالر دز،یکزاز، ا ت،یهپات رینظ یعفون يهايماریبه ب مانکارانیپ ان،یابتال هر کدام از کارگران، کارفرما

  .)صیبه محض تشخ(شده استشناخته ریخطرناك واگ يماریبه عنوان بیو درمان و آموزش پزشک

  برابر حد مجاز  20شدت حداقل تا ساز ونیيمواجهه حاد با پرتوها

  درصد کل بدن  10از  شیب دیشد يهایسوختگ

  کار  طیمح ییایمیعوامل عفونت زا و عوامل ش ک،یولوژیدر مواجهه با عوامل ب درمان ازمندینيها تیحاد و مسموم يهايماریب هیکل

  .طبیعی نیاز به ارائه گزارش ندارند هاي مرگیا  با محیط کار مرتبط یرغهاي بیماري:تذکر

  :زیستمحیط حوزه انرژي و مهم  حوادث

  :گذار بر محیط زیست تأثیرصنعتی حوادث

سطحی  يها آبحوادث منجر به آلودگی -1

حوادث  منجر به آلودگی آّ ب هاي زیر زمینی از قبیل چاه چشمه و قنات -2

حوادث منجر به آلودگی هوا -3

حوادث منجر به آلودگی خاك-4

)فضاي سبز،کشاورزيطبیعی،(حوادث منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی -5

  )اهلی-حیات وحش(حوادث منجر به از بین رفتن جانوران-6

  :گذار بر صنعت تأثیرحوادث زیست محیطی 

ناشی از پدیده ) هایآلودگکنترل  يها ستمیستجهیزات و (خسارات وارده بر صنعت-1

گردها زیر

بر اثر بالیاي ) هایآلودگکنترل  يها ستمیستجهیزات و (خسارات وارده بر صنعت-2

طبیعی

  :حوادث حوزه انرژي

  هدر رفت منابع و حامل هاي انرژي

  

  

.باشد میعهده باالترین مقام مسئول سازمان  رب حادثه مسئولیت عدم ارسال به موقع فرم گزارش
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