فزم درس آموسی رویدادهای HSEE

رویدادها و تجزبیات موفق 

رویدادهای ناگوار 

عنوان درس آموسی  :عدم آگاهی کارگزان اس خطزات الکتزیکی منجز به حوادث جبزان ناپذیز
می گزدد.
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تائید کننده  :دفتزامور  HSEEوسارت

تشزیح رویداد

در یکی از ٍاحذّای غٌؼتی کطَرً ،ظر بِ ػذم تَجِ بِ لخت بَدى
سین حاهل جریاى برق تَسط کارگر در ٌّگام ًظافت ٍ ضتطَی سالي
اتػالی رخ دادُ ٍ ایطاى دچار حادثِ برق گرفتگی هی ضَد.

درخت آنالیش علت  -پیامد
پیامد های رویداد
انسانی :

کارگر بِ ضذت دچار هػذٍهیت
ضذُ است.
سیست محیطی:

-----

تجشیه و تحلیل عوامل بزوس رویداد

محصول و تجهیشات :

علت اولیه

علل میانی

علل ریشه ای

برق گرفتگی کارگر

 ػذم آگااّی کاارگر از لخات باَدىسین حاهل جریاى
 ػذم ٍجاَد ػاایك هحاافظتی ساینّای هَجَد در سالي
 ػذم ًظارت هساوَ فٌای ٍ ایوٌایغٌؼت
 ػذم ٍجَد سیستن اتػا بِ زهیي ٍارت ٍسااایل ٍ تیْیااسات هَجااَد در
غٌؼت
 ػذم تیْیس کارگر بِ ٍسایل حفاظتیهٌاس اب ٍ ػااذم آضااٌایی بااا اارات
الکتریکی

 ػذم تؼْذ ٍ اػتمااد هاذیر ارضاذغاٌؼت در ػااَظ پایص بیٌاای،
ضٌاسااااا ی ،ارزیااااابی ٍ اػوااااا
راّکارّای کٌترلی هٌاساب بارای
رفغ هخاطرات
 ػذم اجرای برًاهِ آهَزضی کَتاُهذت رٍزاًِ لبل از ضرٍع
کار( )TBMبرای کلیِ کارگراى
لبل از ضرٍع ّر ضیفت
 ػذم اساتمرار سیساتن هاذیریتٍاکاااااااااٌص در ضااااااااارایط
اض ا راری( )ERPجْاات اهااذاد ٍ
کوک رساًی بِ هَلغ بِ هػذٍهاى

راهکارهای فنی پیشنهادی

-

-

استمرار سیستن هذیریت  HSEEدر غٌؼت
استمرار سیستن هذیریت ٍاکٌص در ضرایط اض راری()ERP
جْت اهذاد ٍ کوک رساًی بِ هَلغ بِ هػذٍهاى
برگساری دٍرُ ّای آهَزضی لبل از ضرٍع بِ کار (ه ابك با
دستَرالؼول آهَزشّای بْذاضت ،ایوٌی ،هحیط زیست ٍ اًرشی
لبل از ضرٍع بِ کار )TBM
برگساری دٍرُ ّای آهَزضی بِ کلیِ کارکٌاى در ػَظ
کوکّای اٍلیِ در حَادث برقگرفتگی ٍ احیا للبی ٍ ریَی
بکارگیری تکٌیکّای هختلف ارزیابی ٍ تحلیل ریسک جْت
ضٌاسایی بِ هَلغ هخاطرات
ػذم اتػا ّوِ دستگاُ ّا ٍ تیْیسات بِ سیستن ارت ٍ کلیذ
هحافظ جاى
بازرسی دٍرُای هماٍهت چاُ ارت (هماٍهت چاُ ارت کوتر از 2
اّن باضذ)
ًػب ػال ن ّطذار دٌّذُ بر رٍی تابلَّای برق ٍ سایر لسوت
ّای برق دار

درس آموخته و پیام های کلیدی
آییننامه حفاظتی تاسیسات الکتزیکی در کارگاهها (وسارت کار):

هادُ ّ -01یچ یک از تیْیسات الکتریکی بخػَظ سین ّا ٍ ّادی ّا ًبایذ
در هؼرؼ ػَاهل ضیویایی َرًذُ  ،گازّا  ،بخارات  ،رطَبت  ،هَاد لابل
اضتؼا ٍ اًفیار  ،هایؼات یا ػَاهل دیگر لرار گیرًذ هگر ایٌکِ ب َر هطخع
برای کار در چٌیي هحیط ّایی طراحی ٍ سا تِ ضذُ باضٌذ.
هادُ  -01برای کلیِ لسوت ّای برق دار با ٍلتاش فطار لَی اػن از رٍکص
دار ٍ بذٍى رٍکص بایذ حفاظ فلسی هتػل بِ سیستن اتػا بِ زهیي برای
جلَگیری از لَس الکتریکی تؼبیِ گردد.

 -بازرسی دٍرُ ای سین ّا ٍ کابل ّای برق بِ هٌظَر بررسی کیفیت

رٍپَش ّای ػایك ٍ غیرُ
تهیه و تدوین با مشارکت  HSEEساسمان :

تلفن  HSEEوسارت 120 -70887718 :

سازهاى غٌایغ کَچک ٍ ضرکت ضْرکْای غٌؼتی استاى کرهاًطاُ

تلفن  HSEEساسمان استانی --- :

