ؿشح ٍظبیف:
شرح وظبیف کبرشنبس مسئول بهداشت حرفه ای

 -1اًزبم هطبلؼبت ٍ ثشسػيْبي الصم ثِ هٌظَس آگبّي اص ٍضغ ثْذاؿت هحيط وبس ٍ ٍضؼيت ػوَهي وبسگبّْب ٍ
وبسخبًزبت هٌطمِ تحت پَؿؾ داًـگبُ ٍ ؿٌبخت هؼبئل ثْذاؿتي كبحجبى حشف هختلف ٍ روغ آٍسي اطالػبت ٍ آهبس
هشثَطِ ،ثشًبهِ سیضي رْت ثبصدیذ ٍاحذّبي هزوَس دس ساػتبي تحمك اّذاف ثْذاؿت حشفِ اي
-2اًزبم پشٍطُ ّبي تحميمبتي ٍ پظٍّـي دس صهيٌِ ؿٌبػبیي ٍ اًذاصُ گيشي ٍ اسصیبثي ػَاهل صیبى آٍس هحيط وبس ثب
ّوىبسیوشاوض طجي ٍ داًـگبّْبي داخل ٍ خبسد اص وـَس
-3تذٍیي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي رْت وبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ اي دس صهيٌِ اًذاصُ گيشي ٍ اسصیبثي ػَاهل صیبى آٍس
هحيط ثِ هٌظَس آگبّي اص احشات صیبى آٍس آًْب ثش ػالهت ًيشٍي ؿبغل
-4تذٍیي ثشًبهِ آهَصؿي رْت پضؿىبى ػوَهي وِ دس صهيٌِ هؼبیٌبت وبسگشي،غشثبلگيشي اص طشیك دٍسُ اي هذٍى
ثبصآهَصي ثِ هٌظَس استمبء ػطح آگبّي آًبى دس صهيٌِ ثيوبسیْبي ًبؿي اص ٍ تـخيق ٍ دسهبى صٍدسع ایي ثيوبسیْب
-5تذٍیي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي دس صهيٌِ ثشلشاسي ػيؼتن ّبي ایوٌي ٍ ثْذاؿت حشفِ اي دس هحيط وبس ٍOHSAS
هذیشیت ثحشاى ٍ Risk Assessmentرْت وبسؿٌبػبى ٍ وبسداًْبي ثْذاؿت حشفِ اي ؿبغل دس ػيؼتن ٍ خبسد اص
ػيؼتن .
-6تذٍیي آیيي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبي ارشائي دس صهيٌِ فشم ّبي ثبصدیذً،حَُ ثبصدیذً،حَُ روغ آٍسي اطالػبت،
كذٍس
تبیيذّبي ثْذاؿتي ثشاي وبسگبّْب ٍ وبسخبًزبت هَرَد .ثب ّوىبسي اسگبًْب ٍ ػبصهبًْب ٍ اداسات ریشثط.
-7تذٍیي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي رْت داًـزَیبى سؿتِ ّبي ثْذاؿت حشفِ اي ٍ گشٍُ پضؿىي ٍ هٌْذػي دس صهيٌِ ػَاهل
فيضیىي  ،ؿيويبیي،ثيَلَطیىي ٍ هىبًيىي ثوٌظَس آگبّي ٍ آؿٌبیي آًْب ثِ ایي ػَاهل ٍ چگًَگي سفغ ٍ یب وٌتشل ػَاهل
صیبى آٍس هزوَس دس هحيط وبس
 -8تذٍیي دػتَسالؼول ٍ ثشًبهِ ّبي آهَصؿي دس صهيٌِ وبسآهَصي،وبسٍسصي داًـزَیبى گشٍُ پضؿىي ٍ هٌْذػي ثْذاؿت
حشفِ اي ٍ ّوچٌيي ػبیش ٍاحذّبي تحت پَؿؾ هؼبًٍت تب پبیيي تشیي ػطَح اٍليِ خذهبت P.H.Cخبًِ ثْذاؿت
سٍػتبئي
-9تذٍیي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي دس صهيٌِ هؼبئل اسگًََهيه ٍ هٌْذػي اًؼبًي رْت وليِ وبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ اي
ؿبغل دس ػيؼتن ٍ خبسد اص ػيؼتن ثوٌظَس استمبء آگبّي آًْب دس صهيٌِ هؼبئل اسگًََهيه
 -10تذٍیي ثشًبهِ ّبي ربهغ ػوليبتي ػبليبًِ ٍ ػوشاًي دس صهيٌِ وليِ ثشًبهِ ّب ٍ اّذاف ثْذاؿت حشفِ اي ٍ هؼبًٍت ٍ
هشاوضتبثؼِ اػتبى
ً -11ظبست ثش حؼي ارشاي دػتَسالؼول ّب ٍ آیيي ًبهِ ّبي اسػبلي اص هشوض ػالهت هحيط وبس دس هشاوض تبثؼِ ٍ
وبسگبّْب ٍوبسخبًزبت ٍ ؿْشن ّبي كٌؼتي دس صهيٌِ اّذاف ثْذاؿت حشفِ اي
-12هطبلؼِ ٍ ؿٌبػبئي هؼبئل ولي تْيِ ٍ تَصیغ آة آؿبهيذًي ٍ ًوًَِ اص طشیك آصهبیـگبُ ثْذاؿت حشفِ اي ثَػيلِ
ًوًَِ ثشداسي ٍ آًبليض

ً-13ظبست ثش فؼبليت ثْذاؿت حشفِ اي هشاوض تبثؼِ هؼبًٍت
-14تْيِ ٍ ساُ اًذاصي ٍ تَػؼِ آصهبیـگبُ سفشاًغ ثْذاؿت حشفِ اي دس صهيٌِ اسصیبثي ٍ اًذاصُ گيشي ػَاهل صیبى آٍس
هحيط وبس
-15ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؿي دس صهيٌِ ثْذاؿت حشفِ اي،وبهپيَتش ٍ ثبص آهَصي وبسؿٌبػبى ٍ وبسداًْبي ثْذاؿت
حشفِ اي
-16ؿشوت دس رلؼبت وبسگشٍّْبي كٌؼت ٍ هؼذى ثب ّوىبسي اسگبًْبي ریشثط ثِ هٌظَس ثحج ٍ تجبدل ًظش دس صهيٌِ
هحيط وبس ٍ وبسگبّْب ٍ وبسخبًزبت هٌطمِ
-17ؿشوت ٍ اػضام ًوبیٌذُ دس وويتِ ّبي هـبغل ػخت ٍ صیبى آٍس هحيط وبس
-18تذٍیي ٍ تْيِ ساّىبسّبي اػتبًذاسدػبصي هحيط وبس ٍ یب ووتش تحت وٌتشل دسآٍسدى ٍ یب حزف ػَاهل صیبى آٍس
هحيط وبس
-19روغ آٍسي ٍ تزضیِ ٍ تحليل آهبس فؼبليت ّبي ثْذاؿت حشفِ اي ٍ اسػبل آًْب ثِ هشوض ػالهت ٍ وبس ٍصاست هطجَع
-20ؿشوت دس وويتِ ّبي ثحشاى ٍ ثالیبي طجيؼي ثِ هٌظَس ثشلشاسي ػيؼتن هذیشیت ایوٌي ٍ ثحشاى دس وبسخبًزبت ٍ
وبسگبّْبي تحت پَؿؾ ثِ هشاوض تبثؼِ
-21تْيِ ٍ تذٍیي دػتَسالؼول ّب ٍ ساّىبسّبي الصم دس صهيٌِ ایوٌي هَاد ؿيويبیي
-22تْيِ ٍ تذٍیي دػتَسالؼول ّبي دس خلَف اػتفبدُ اص اػتبًذاسدّبي اسگًََهيىي دس هحيط وبس
-23ثشسػي ؿىبیبت ٍاكلِ ًبؿي اص وبسخبًزبت اص ًظش ایزبد هضاحوت وِ ثِ هشاوض ریشثط رْت ثبصدیذ ٍ سفغ هضاحوت
اسربع دادُ هي ؿَد
ً-24ظبست ثش كذٍس تبیيذّبي ثْذاؿتي دس صهيٌِ اػتؼذادّبي سػيذُ دس صهيٌِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي،وبست ؿٌبػبیي
،پشٍاًِ
تبػيغ ٍ ًظبیش آى
-25پيگيشي ٍ ًظبست ثش تـىيل پشًٍذُ ّبي ثْذاؿتي ٍ پضؿىي ٍ اسربع افشاد هـبغلي ثشاي اداهِ هؼبفيت ٍ تىويل
پشًٍذُ ّبي ثِ هشاوض دسهبًي ریشثط
ّ-26وىبسي ٍ ًظبست ثش طشح ّبي هلي ٍ ػوشاًي دس صهيٌِ ّبي ثْذاؿتي
ّ-27وىبسي ثب ٍاحذ ثيوبسیْب،ثْذاؿت خبًَادُ،آهَصؽ ثْذاؿتً ،يشٍي اًؼبًي ٍ ػبیش ٍاحذّب دس صهيٌِ هجبسصُ ثب
ثيوبسیْبي دس ػطح اػتبًي،هلي ،وـَسي
-28پيگيشي ػوليبت ارشائي دس صهيٌِ پيـگيشي ٍ ثيوبسیبثي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسیْب ٍ هؼوَهيت ّب ٍ ػَاًح ٍ حَادث
ًبؿي اص وبس
-29اسائِ طشیك دس خلَف دفغ ثْذاؿتي هَاد رائذ ٍ ربهذ خبًگي ٍ كٌؼتي ٍ غيش كٌؼتي ٍ ؿيويبیي
-30اسائِ طشیك دس خلَف دفغ ثْذاؿتي فبضالة ّبي كٌؼتي ٍ غيش كٌؼتي
-31اسائِ طشیك دس خلَف تؼْيالت سفبّي ٍ ثْذاؿتي ٍ هحل ّبي تْيِ ٍ تَصیغ هَاد غزایي ،ػبختوبًي
ً-32ظبست ثشثبصدیذ اص ثيوبسػتبًْبي تحت پَؿؾ ٍ ثشسػي ػولىشد وبسؿٌبع ثْذاؿت حشفِ اي ثيوبسػتبى
ّ-33وىبسي ثب ٍاحذ اػتجبس ثخـي هؼبًٍت دسهبى ٍ ؿشوت دس ثبصدیذّبي هـتشن اسصیبثبى اػتجبس ثخـي ثيوبسػتبى

ً-34ظبست ثش ٍاسد ًوَدت اطالػبت دس ػبهبًِ ربهغ ثْذاؿت حشفِ اي ٍ ّوبٌّگي ثب هشاوض دس ایي خلَف
-35پيگيشي ٍ ًظبست ثش اًزبم ثشًبهِ ثبصسػي ّذفوٌذ دس هشاوض
ً-36ظبست ثش ثبصدیذ اص هؼبدى ٍ تـىيل وويتِ ّبي حفبظت فٌي ٍ ثْذاؿت وبس
ً-37ظبست ثش اًزبم پيگيشي ثشًبهِ ٍ تـىيل وويتِ ّبي حفبظت ثْذاؿت دسربیگبُ ػَخت
-38اػتمشاس ٍ ًظبست ثشتـىيل آهَصؿگبّْبي كٌَف ثْذاؿت حشفِ اي
-39ػبیش ٍظبیفي وِ ثٌب ثِ همتضبت سٍص اص طشیك هذیشاى هبفَق اسربع هي ؿَد.

شرح وظبیف کبرشنبس بهداشت حرفه ای
-1اًزبم فؼبليت ٍ ثشسػيْبي الصم ثِ هٌظَس آگبّي اص ٍضغ ثْذاؿت هحيط وبس ٍ ٍضؼيت ػوَهي وبسگبّْب ٍ وبسخبًزبت
هٌطمِ تحت پَؿؾ داًـگبُ ٍ ؿٌبخت هؼبئل ثْذاؿتي كبحجبى حشف هختلف ٍ روغ آٍسي اطالػبت هَسد ًيبص پيشاهَى
آى
ً-2ظبست ٍ پيگيشي دس اهش تَػؼِ  ،تبػيغ  ،تزْيض ٍ ساُ اًذاصي خبًِ ّبي ثْذاؿت وبسگشي ٍ هشاوض ثْذاؿت وبس ٍ
ًظبست ثش حؼي اًزبم وبس ثْذاؿتيبساى وبس ٍ پشػٌل هشاوض هزوَس ثب تَرِ ثِ آئيي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼولْبي هَرَد
-3آؿٌبئي ٍ آهَصؽ ٍ ًظبست وبهل دس ارشاي طشحْبي ثْذاؿت حشفِ اي ( ادغبم  ،ثمب  ،ثْگش  ،كٌَف ٍ) ....
-4تـىيل دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍ ثبصآهَصي ثْذاؿتيبساى وبس  ،ثَْسصاى  ،وبسداًْبي ثْذاؿتي  ،اػضبي وويتِ ّبي حفبظت
فٌي ٍ ثْذاؿت وبس ثب تَرِ ثِ دػتَسالؼولْب ٍ آئيي ًبهِ ّبي هَرَد
-5آؿٌبئي ثب ػيؼتن ؿجىِ ٍ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػتبیي ٍ خبًِ ّبي ثْذاؿت ثِ هٌظَس ثشًبهِ سیضیْبي
الصهِ
ّ-6وىبسي ثب ػبیش وبسؿٌبػبى ثْذاؿتي هشاوض ثْذاؿت دس صهيٌِ ارشا ٍ اسائِ طشحْبي ثْذاؿتي ٍ دػتَسالؼولْبي ػتبدي
ثِ هٌظَس استمبء ػطح اسائِ خذهبت ثْذاؿتي دس هٌطمِ
ً-7ظبست ثش تبهيي آة آؿبهيذًي ػبلن  ،روغ آٍسي كحيح ٍ ثْذاؿتي صثبلِ ٍ فضَالت ٍ ػبیش فبوتَسّبي ثْذاؿت
هحيطي دس وبسخبًزبت ٍ اسائِ ساّىبسّبي الصم
 -8ارشاي طشحْبي تحميمبتي ٍ ّوىبسي ثب هَػؼبت ٍ هزشیبى طشحْبي تحميمبتي دس صهيٌِ هؼبئل صیبى آٍس هحيط وبس
-9آگبّي اص حذٍد توبع ؿغلي ػَاهل ثيوبسیضا ٍ اًذاصُ گيشي ٍ اسصیبثي ػَاهل صیبى آٍس هحيط ثِ هٌظَس آگبّي اص احشات
صیبى آٍس آًْب ثش ػالهت ًيشٍي ؿبغل
- 10اػالم ًَالق ٍ كذٍس اخطبسیِ ّب ٍ سػيذگي ثِ ؿىبیبت ٍاكلِ اص ٍاحذّبي تَليذي ) كٌؼت  ،هؼذى  ،وـبٍسصي ،
خذهبت) ثب تَرِ ثِ لَاًيي ٍ همشسات هَرَد ٍ هذیشیت ثحشاى
 -11آگبّي ٍ ّوبٌّگي دس صهيٌِ ثشلشاسي ػيؼتن ّبي ایوٌي ٍ ثْذاؿت حشفِ اي دس هحيط وبس  ٍ OHSASهذیشیت
ثحشاى Risk Assessmentرْت وبسؿٌبػبى ٍ وبسداًْبي ثْذاؿت حشفِ اي ؿبغل دس ػيؼتن ٍ خبسد اص ػيؼتن .
 -12تذٍیي آیيي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبي ارشائي دس صهيٌِ فشم ّبي ثبصدیذً،حَُ ثبصدیذً،حَُ روغ آٍسي اطالػبت،
كذٍس تبیيذّبي ثْذاؿتي ثشاي وبسگبّْب ٍ وبسخبًزبت هَرَد .ثب ّوىبسي اسگبًْب ٍ ػبصهبًْب ٍ اداسات ریشثط.
ّ-13وىبسي ثب آصهبیـگبُ سفشاًغ ثْذاؿت حشفِ اي دس صهيٌِ اسصیبثي ٍ اًذاصُ گيشي ػَاهل صیبى آٍس هحيط وبس

-14ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؿي دس صهيٌِ ثْذاؿت حشفِ اي،وبهپيَتش ٍ ثبص آهَصي وبسؿٌبػبى ٍ وبسداًْبي ثْذاؿت
حشفِ اي
-15روغ آٍسي ٍ تزضیِ ٍ تحليل آهبس فؼبليت ّبي ثْذاؿت حشفِ اي ٍ اسػبل آًْب ثِ هشوض ػالهت ٍ وبس ٍصاست هتجَع
-16اؿٌبئي وبهل ثب هزوَػِ لَاًيي ٍ همشسات وبس ٍ تبهيي ارتوبػي  ،تـىيالت ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ
پضؿىي دس صهيٌِ ّبي هشتجط ثب فؼبليتْبي ثْذاؿت حشفِ اي
-17اسائِ ٍ ارشاي سٍؿْبي فٌي ٍ ارشائي دس رْت پبیؾ ٍ وٌتشل فؼبليتْب ٍ ػَاهل صیبى آٍس هَرَد دس هحيط ّبي وبسي
هٌطمِ
-18ثشًبهِ سیضي ّ ،وبٌّگي ٍ پيگيشي دس صهيٌِ تـىيل وويتِ ّبي حفبظت فٌي ٍ ثْذاؿت وبس
-19ؿشوت دس رلؼبت ٍ گشدّوبئيْبي پشػٌل ثْذاؿت حشفِ اي دس ػطح ؿْشػتبى
-20تْيِ ٍ تذٍیي دػتَسالؼول ّب ٍ ساّىبسّبي الصم دس صهيٌِ ایوٌي ًگْذاسي هَاد ؿيويبیي
-21تزضیِ ٍ تحليل ٍ اسصیبثي ػَاهل صیبى آٍس اسگًََهيىي دس هحيط وبس ٍ اسائِ طشیك ثِ هٌظَس پيـگيشي ٍ وٌتشل
ػَاهل صیبى آٍس هحيط وبس ثب تَرِ ثِ اػتبًذاسدّبي هَرَد
-22ثشسػي ؿىبیبت ٍاكلِ ًبؿي اص وبسخبًزبت اص ًظش ایزبد هضاحوت وِ ثِ هشاوض ریشثط رْت ثبصدیذ ٍ سفغ هضاحوت
اسربع دادُ هي ؿَد
-23ثشسػي ٍاحذّبي كٌؼتي تبصُ تبػيغ  ،كذٍس تبیيذیِ ّبي ثْذاؿتي دس صهيٌِ اػتؼالهْبي سػيذُ دس صهيٌِ پشٍاًِ
ثْشُ ثشداسي،وبست ؿٌبػبیي ،پشٍاًِ تبػيغ ٍ ًظبیش آى
-24پيگيشي ػوليبت ارشائي دس صهيٌِ پيـگيشي ٍ ثيوبسیبثي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسیْب ٍ هؼوَهيت ّب ٍ ػَاًح ٍ حَادث ًبؿي
اص وبس ثب ّوىبسي پضؿه طت وبس
ً-25ظبست ٍ اسائِ طشیك دس خلَف تؼْيالت سفبّي ٍ ثْذاؿتي ٍ هحل ّبي تْيِ ٍ تَصیغ هَاد غزایي ،ػبختوبًي ٍ...
ّ-26وىبسي ثب پضؿه دٍسُ دیذُ طت وبس دس صهيٌِ تـىيل پشًٍذُ ّبي ثْذاؿتي ٍ اًزبم هؼبیٌبت دٍسُ اي ٍ اختلبكي
ؿبغليي حشف هختلف
-27ؿٌبخت وبسّبي ػخت ٍ صیبى آٍس دس حشف هختلف ٍ ّوىبسي دس صهيٌِ هؼشفي ؿبغليي ثوٌظَس اًزبم هؼبیٌبت
دٍسُ اي ٍ ثْؼبصي هحيط وبس
-28ثبصدیذ اص ثيوبسػتبًْبي تحت پَؿؾ ٍ ثشسػي ػولىشد وبسؿٌبع ثْذاؿت حشفِ اي ثيوبسػتبى
ّ-29وىبسي ثب ٍاحذ اػتجبس ثخـي هؼبًٍت دسهبى ٍ ؿشوت دس ثبصدیذّبي هـتشن اسصیبثبى اػتجبس ثخـي ثيوبسػتبى
ٍ-30اسد ًوَدت اطالػبت دس ػبهبًِ ربهغ ثْذاؿت حشفِ اي ٍ ّوبٌّگي ثب هشاوض دس ایي خلَف
-31پيگيشي ٍ ًظبست ثش اًزبم ثشًبهِ ثبصسػي ّذفوٌذ دس هشاوض
-32ثبصدیذ اص هؼبدى ٍ تـىيل وويتِ ّبي حفبظت فٌي ٍ ثْذاؿت وبس
-33پيگيشي ثشًبهِ ٍ تـىيل وويتِ ّبي حفبظت ثْذاؿت دسربیگبُ ػَخت
-34اػتمشاس ٍ ًظبست ثشتـىيل آهَصؿگبّْبي كٌَف ثْذاؿت حشفِ اي
-35ػبیش ٍظبیفي وِ ثٌب ثِ همتضبت سٍص اص طشیك هذیشاى هبفَق اسربع هي ؿَد.

شرح وظبیف کبرشنبس بهداشت حرفه ای در کبرخبنه
-1آؿٌب ًوَدى هذیش ػبهل  ،هذیشاى  ،اػضبء وويتِ حفبظت فٌي ٍ ثْذاؿتىبس ٍ وبسگشاى ثبربیگبُ ثْذاؿت
حشفِ أي دس كٌؼت – ربیگبُ ثْذاؿت حشفِ أي دس لَاًيي ایشاى ٍ احشات هخجت سػبیت دػتَسالؼولْبي
ثْذاؿت حشفِ أي دس پيـشفت كٌؼت ٍ ػالهت وبسگشاى
-2تـىيل وويتِ حفبظت فٌي ٍ ثْذاؿت وبسٍ طشح هؼبئل ٍ هـىالت حفبظت ٍ ثْذاؿتي دس رلؼبت وويتِ
ٍ اسائِ پيـٌْبدات الصم ثِ وبسفشهب رْت سفغ ًَالق ٍ ػبلن ػبصي هحيط وبس
-3اسػبل كَستزلؼبت وويتِ ثش اػبع فشم پيـٌْبدي ثِ سٍؽ ثشسػي تلويوبت رلؼِ لجلي ٍ ػپغ اتخبر
تلويوبت رذیذ ٍ هـخق ًوَدى هؼئَل پيگيشي
-4ؿٌبػبئي ؿغلْبي هَرَد ٍ تؼذاد پشػٌل ّش ؿغل ثش اػبع توبع ثب ػَاهل صیبى آٍس هحيط وبس ٍ اسائِ
ساُ حلْبي هتٌبػت رْت وٌتشل ٍ اسائِ پيؾ ًَیغ دػتَسالؼولْبي الصم رْت اًزبم وبس ػبلن ٍ ثْذاؿتي ثِ
هٌظَس پيـگيشي اص ایزبد ػَاسم ٍ ثيوبسیْبي ًبؿي اص ػَاهل فيضیىي– ؿيويبئي – اسگًََهيىي  ،ثيَلَطیىي
ٍ سٍاًي هحيط وبس
-5ثشًبهِ سیضي رْت اًذاصُ گيشي حذالل ػبلي یىجبس ػَاهل صیبى آٍس هحيط وبس ٍ الذاهبت وٌتشلي ٍ اسػبل
ًتبیذ ثِ هشوض ثْذاؿت هشثَطِ.
-6ثشسػي ٍ ثبصدیذ ثْذاؿتي طجك ثشًبهِ صهبًجٌذي ؿذُ اص تؼْيالت ثْذاؿتي ٍ تبػيؼبت ٍ اػالم وليِ
ایشادات ٍ ًَالق حفبظتي ٍ ثْذاؿتي ٍ پيـٌْبدات الصم رْت سفغ اًْب.
ّ-7وىبسي ٍ تـشیه هؼبػي ثب وبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ أي ٍ ثبصسػبى وبس رْت ارشاي همشسات حفبظتي
ٍ ثْذاؿت وبس.
-8تَريِ ٍ آؿٌب ػبصي وبسگشاى ًؼجت ثِ سػبیت همشسات ٍ هَاصیي ثْذاؿتي ٍ حفبظتي دس هحيط وبس
ّ-9وىبسي ثب وبسفشهب دس تْيِ دػتَس الؼولْبي الصم ثشاي اًزبم وبس هطوئي  ،ػبلن ٍ ثذٍى خطش ٍ ّوچٌيي
اػتفبدُ كحيح اص لَاصم ٍ تزْيضات ثْذاؿتي ٍ حفبظتي دس هحيط وبس ٍ هتٌبػت ثَدى لَاصم ثب ًَع وبس.
-10پيـٌْبد ثِ وبسفشهب رْت تـَیك وبسگشاًيىِ دس اهش حفبظت فٌي ٍ ثْذاؿت وبس ػاللِ ٍ رذیت داسًذ.
-11پيگيشي الصم دس اًزبم هؼبیٌبت لجل اص اػتخذام ٍ ادٍاسي ثِ هٌظَس پيـگيشي اص اثتالء وبسگشاى ثِ
ثيوبسیْبي ًبؿي اص وبس ٍ اسائِ ًتبیذ حبكلِ ثِ هشاوض ثْذاؿت هشثَطِ.
-12تْيِ پيؾ ًَیغ دػتَس الؼول رْت اًزبم هؼبیٌبت وبسگشي ( لجل اص اػتخذام ٍ دٍسُ أي) ثشاي
ؿغلْبي هَرَد ٍ تْيِ رذٍل آصهبیـبت سٍتيي ٍ اختلبكي ؿغلْبي هَرَد ثب ّوىبسي پضؿه هتخلق
طت وبس ٍ یب پضؿه ػوَهي دٍسُ دیذُ طت وبس هزبص( 25اهتيبصي)

-13اػالم هَاسد هـىَن ثيوبسیْبي حشفِ أي اص طشیك وبسفشهب ثِ هشوض ثْذاؿت هشثَطِ ٍ ّوىبسي دس
تؼييي ؿغل هٌبػت ثشاي وبسگشاًيىِ ثِ تـخيق ؿَساي پضؿىي ثِ ثيوبسیْبي حشفِ أي هجتال ؿذُ ٍ یب دس
هؼشم اثتالءآًْب لشاس داسًذ ( هَضَع تجلشُ  1هبدُ  92لبًَى وبس )
-14حجت آهبس حَادث ٍ ثيوبسیْبي ًبؿي اص وبس وبسگشاى ٍ تؼييي ضشیت تىشاس ٍ ضشیت ؿذت ػبالًِ
حَادث ٍ اسػبل ثِ هشاوض ثْذاؿت هشثَطِ.
ً-15ظبست ثش تْيِ ٍ اػتفبدُ كحيح اص ٍػبیل حفبظت فشدي هتٌبػت ٍ ّوچٌيي ًلت پَػتشّبي آهَصؿي
ثْذاؿتي ٍ حفبظتي دس هحيط وبس.
-16وليِ الذاهبت دس صهيٌِ ػبلوؼبصي هحيط وبس ( هجبسصُ ثب حـشات ٍ رًَذگبى هَري  ،تبهيي آة
ثْذاؿتي ػبلن ً ،ظبست ثش روغ آٍسي كحيح ٍ دفغ ثْذاؿتي صثبلِ ٍ فبضالة )
-17ثشسػي خالكِ ًتبیذ هؼبیٌبت ػبليبًِ ٍ هـخق ًوَدى ساثطِ هؼٌي داس ثيي ًتبیذ هؼبیٌبت ٍ ػَاهل
هَرَد هحيط وبس ثِ تفىيه ؿغل ٍ ثيوبسیْبي اػضبي ثذى ٍ اسػبل ًتبیذ ثِ هشوض ثْذاؿت هشثَطِ.
-18ؿشوت دس دٍسُ ّبي ثبصآهَصي ٍ گشدّوبئيْبي هشثَطِ دس رْت افضایؾ اطالػبت ػلوي دس صهيٌِ
ثْذاؿت حشفِ أي
-19آهَصؽ ؿبغليي دس ًحَُ وبسثشد ٍػبئل آتؾ ًـبًي ٍ اطفبي حشیك
-20ثبصدیذ هؼتوش اص ػيؼتوْبي حفبظتي هَرَد دس وبسگبُ اص لجيل ػيؼتن اطفبء حشیك  ،دسثْبي خشٍد
اضطشاسي  ،پلىبى ً ،شدُ ّب ٍ غيشُ
-21آؿٌبئي ثب الضاهبت ٍ همشسات

اػتبًذاسد  OHSASو...ٍ HSEٍ RISK ASSESMENT

-22آؿٌبئي ثب هجبًي وبهپيَتش ٍ ثشًبهِ... OFFICE
-23اسػبل لشاسداد توذیذ فؼبليت وبسؿٌبع ثب وبسخبًِ تب یه ّفتِ ثؼذ اص ػمذ لشاسداد ثِ هشاوض هشثَطِ
-24اسػبل یه ًؼخِ اص وليِ الذاهبت اًزبم ؿذُ ً ،تيزِ اًذاصُ گيشي ػَاهل صیبى آٍس هحيط وبس فشم -3
(111روغ ثٌذي خالكِ هؼبیٌبت وبسگشي) ٍ ػَاهل صیبى آٍس وٌتشل ؿذُ ثِ هشاوض
) (MSDSتَليذي ٍ ثيٌبثيٌي – اٍليِ هَاد اص اػن ؿيويبئي هَاد ایوٌي ليؼت تْيِ -25

