شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحه ي کنترل تغییرات
صفحات داخلی

تاریخ

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

کد سندP03-09/A :

شرح تغییر

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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F03-03/A
کد فرم:
کد
فرمF03-02/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 -4طرح ریزي شرایط اضطراري
 -1-4کلیات
به منظور تدوين و پياده سازي يك طرح جامع و اثر بخش براي شرايط اضطراري ،الزم است ابتدا
اطالعات الزم جهت آشنايی با انواع وضعيت هاي اضطراري ،نحوه تشكيل کميته اضطراري ،نحوه تجهيز مرکز
کنترل اضطراري و تدوين دستورالعمل هاي آمادگی و واکنش اضطراري و  ...جمع آوري گردد تا بر اساس
آن مقدمات تهيه و اجراي طرح فراهم شود.
 -2-4تعاریف مرتبط با شرایط اضطراري

 -1-2-4انواع وضعیت هاي اضطراري بر مبناي وسعت وضعیت اضطراري
وضعيتهاي اضطراري بر اساس وسعت به چهار دسته کلی به شرح ذيل تقسيم می گردند:
 وضعيت اضطراري خاص تأسيسات و تجهيزات
 وضعيت اضطراري محلی
 وضعيت اضطراري منطقه اي
 وضعيت اضطراري ملی
چنانكه در تعاريف اين مجموعه نيز ذکر شده ،وضعيت هاي اضطراري در صورت گسترش به خارج
از محدوده استقرار تأسيسات /تجهيزات ممكن است به بحران يا فاجعه تبديل شوند.
بسته به گستردگی وضعيت اضطراري ،نحوه مقابله و شرح وظايف افراد ممكن است تغيير کند ،اما
اصول اوليه در برخورد با انواع شرايط اضطراري يكسان می باشد.

 -2-2-4انواع وضعیت هاي اضطراري بر مبناي منشأ وقوع
 وضعيت اضطراري انسان ساخت
بيشتر وضعيت هاي اضطراري در اثر وقوع خطاهاي انسانی رخ می دهد .اين خطاها ممكن است
سهوي (در اثر عواملی چون بی توجهی و انحراف ،عدم وجود آموزش کافی يا دستورالعمل ها ،فقدان توانايی
و کمبود انگيزه) و يا عمدي (جنگ ،خرابكاري و  ) ...باشند .به منظور پيشگيري از وقوع خطاهاي انسانی،
انجام اقدامات ذيل ضروري است:
کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 آموزش نيروي انسانی بدو استخدام (آموزشهاي اپراتوري ،آموزشهاي عمومی )HSE
 آموزش نيروي انسانی حين کار (باز آموزي ،آموزشهاي حرفه اي و آموزشهاي تخصصی )HSE
 برنامه هاي انگيزشی (انتخاب فرد نمونه  ،HSEمسابقات  ،HSEبزرگداشت روز ايمنی و آتش نشانی
و ) ...
 سيستم پيشنهادات
 تدوين دستورالعمل هاي عملياتی ،نگهداري و تعمير و دستورالعمل هاي  HSEمناسب براي مشاغل
 استقرار سيستم هاي هشدار دهنده
 نصب عالئم و پيامهاي ايمنی ،برچسب هاي آگاه کننده از خطر
 حراست فيزيكی ،کنترل ورود و خروج افراد و تجهيزات به منظور پيشگيري از وقوع اعمال
خرابكارانه
 وضعيت اضطراري با منشأ طبيعی
 زلزله ،رانش زمين ،صاعقه ،گردباد و طوفان ،موج هاي دريايی ،سيل ،آتش سوزي طبيعی جنگل ها و
مراتع ،و  ....از جمله حوادث طبيعی هستند که می توانند باعث بروز شرايط اضطراري گردند.
 الزم است در طراحی ،نصب و بهره برداري از تجهيزات ،خصوصيات محلی و منطقه اي به منظور
مواجهه با چنين مواردي لحاظ گردد.
 وضعيت اضطراري با منشاء نقاط حادثه خيز
با توجه به فعاليت هاي شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشيمی نقاط داراي پتانسيل باالي
حادثه خيزي وجود دارد که احتمال وقوع يك رويداد و ايجاد شرايط اضطراري در آنها زياد است .اين
نقاط به شرح زيرند و می بايست با افزايش فعاليت هاي جاري بروز گردند.
 مخازن و تانكر ها  :امور جاري درباره آنها عبارتند از  :انجام دقيق و به موقع عمليات آزمون
کاليبراسيون  ،انجام استاندارد عمليات تخليه  ،بارگيري و شستشو و برنامه تعميرات نگهداري به
موقع.
 مسير حرکت ناوگان  :انتخاب مسير حرکت جاده اي با بهترين کيفيت نظير آزاد راه ها و بزرگراه ها
به گونه اي که کمترين مسافت طی شده و محموله از نقاط حادثه خيز جاده اي عبور نكند.
 انبار ها  :جابجايی و عمليات تخليه وبارگيري کاالهاي جامد و مايع همواره بايد با دقت فراوان انجام
گردد.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

فهرست وضعيت هاي اضطراري شرکت می بايست در قالب فرم ( )F03-33تهيه گردد و در دوره
هاي ساليانه (ابتداي هر سال) توسط واحد  HSEبه روز می گردد.
با توجه به شرايط محتمل در هر يك از موارد فوق الزم است دستورالعمل هاي آمادگی و واکنش
اضطراري تدوين ،جاري و تمرين گردند.

 -3-2-4کمیته اضطراري
مجموعه اي است از مديران و پرسنل منتخب شرکت که پس از ايجاد شرايط اضطراري ،در اسرع
وقت تشكيل جلسه می دهد و تصميمات الزم را براي واکنش می گيرد.

 -4-2-4مرکز کنترل اضطراري
محلی است خارج از منطقه خطر و مجهز به تجهيزات خاص که کار کنترل و راهبري واکنش به
شرايط اضطراري را بر عهده دارد.

 -5-2-4منابع خارجی
سازمان ها و نهادهاي خارج از شرکت که در شرايط اضطراري می توانند همكاري و مشارکت
داشته باشند.

 -6-2-4شبکه واکنش اضطراري
شبكه اي متشكل از کميته هاي اضطراري است که محدوده وسيعی را تحت پوشش قرار می دهد.

 -7-2-4دستورالعمل هاي عمومی و اختصاصی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري
به منظور اثر بخشی يك طرح مديريت اضطراري الزم است خطرات موجود شناسايی شوند ،آن گاه
پس از بررسی و طبقه بندي خطرات مختلف بايد به منظور مقابله با هر يك از حوادث ،روش اجرايی مناسب
جهت واکنش در شرايط اضطراري تدوين شود .وجود اين دستورالعمل ها در مشارکت مناسب افراد و
امكانات بسيار مؤثر خواهد بود .اين دستورالعمل ها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسيم می شوند:
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 -1-7-2-4دستورالعمل هاي عمومی آمادگی و واکنش در شرايط اضطراري
به منظور مقابله با وضعيت هايی تدوين می شوند که در صورت وقوع تمام تأسيسات /تجهيزات را
در بر می گيرند (مثل دستورالعمل واکنش به هنگام وقوع آتش سوزي)

 -2-7-2-4دستورالعمل هاي اختصاصی آمادگی و واکنش در شرايط اضطراري
به منظور مقابله با وضعيت هايی تدوين می شوند که به صورت خاص در واحدهاي عملياتی
مختلف ممكن است به وقوع بپيوندند (مثل دستورالعمل اختصاصی آمادگی و واکنش در صورت نشت گاز
آمونياک از يك مخزن)

 -8-2-4مانور
مانور به برنامه اي اطالق می شود که به صورت تمرينی در بازه هاي زمانی مشخص و با اطالع
قبلی از جانب واحد  HSEشرکت  ،براي آمادگی و واکنش به شرايط اضطراري در قسمتی يا کل شرکت به
اجرا در می آيد.
 -3-4کمیته اضطراري
وضعيت هاي اضطراري معموالً به ندرت رخ می دهند و زمان وقوع آن ها مشخص نمی باشد ،از
اين رو الزم است براي مقابله با آنها فعاليت هاي هماهنگ و مناسب انجام شود .اين امر تنها با تشكيل يك
کميته که توانايی الزم را براي واکنشی سريع داشته باشد ،امكان پذير است .اين کميته بايد در هر زمانی
براي مواجه با وضعيت اضطراري از آمادگی کافی برخوردار باشد و هماهنگی الزم را در امور فراهم آورد .اين
کميته می تواند شرکت مدار يا اجتماع مدار يا ترکيبی از هر دو باشد .در حالت اجتماع مدار از امكانات
خدمات خارجی نظير پليس و آتش نشانی نيز استفاده می شود.

 -1-3-4ساختار و شرح وظایف اعضاي کمیته در یك طرح اضطراري
ترکيب اعضاي کميته با توجه به نوع فعاليت مورد نظر و نوع حوادث محتمل تعيين می شود .به
منظور سازماندهی و هماهنگی بيشتر الزم است شرح وظايف هر يك از اعضاء مشخص شده باشد .به اين
ترتيب تأمين نيروي انسانی مناسب در اجراي يك طرح مديريت اضطراري از اولويت هاي طرح محسوب می
شود.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

الزم است تعداد افراد کميته محدود و شامل اعضاي اصلی شرکت باشد ،زيرا تعدد افراد می تواند
مانع تصميم گيري اثر بخش شود .با اين وجود به موازات پيشرفت برنامه هاي طرح ،دخالت دادن افراد
بيشتر در اين موضوع ضروري است .عالوه بر اعضاي اصلی کميته و افراد تأثير گذار بر تصميم گيري و اجراء،
الزم است به منظور اخذ تصميمات بهتر ،مديران واحدهاي مختلف شرکت به شرح ذيل در آن عضويت
داشته باشند .شرح وظايف ساير کارکنان نيز به روشنی تشريح شود.
 مديريت عامل شرکت
 مدير امور حقوقی
 مدير عمليات
 مدير ناوگان
 رييس برنامه ريزي عملياتی
 رييس HSE



ساير افراد به دعوت مدير عامل

 -4-4مرکز کنترل اضطراري
به منظور رهبري و کنترل فعاليت هاي طرح اضطراري ،بهره گيري از يك مرکز کنترل اضطراري
( )Crisis Roomالزم است .اين مرکز بايد خارج از منطقه خطر بوده و تا حد امكان مجهز به تسهيالت
(اطالعاتی و تجهيزاتی) مناسب باشد .دفتر مرکزي يكی از مناسب ترين محل ها براي اين کار می باشد.

 -1-4-4اطالعات مورد نیازمرکز کنترل اضطراري


اطالعات مربوط به کميته اضطراري



يك نقشه که نشان دهنده وضعيت تأسيسات و تجهيزات در هر منطقه باشد.



يك نقشه از تأسيسات که در آن خروجی ها ،پناهگاه ها ،مناطق خطرناک ،ايستگاه آتش نشانی،
اورژانس و  ...مشخص شده باشند.



مدارک فنی تأسيسات و تجهيزات و نمودارهاي جريان فرآيند



برگه هاي اطالعات ايمنی مواد ( )MSDSقابل دپو ،جابجايی و حمل



اطالعات مربوط به سيستم ها و تجهيزات پزشكی موجود



طرح هاي تخليه اضطراري
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی



صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

شماره تلفن هاي اضطراري داخل  /خارج تأسيسات و تجهيزات

 -2-4-4تجهیزات مورد نیازمرکز کنترل اضطراري (در صورت ایجاد)


سيستم هاي صوتی تصويري جهت ثبت وقايع



برق اضطراري (تجهيزات روشنايی اضطراري)



دستگاه فكس و امكانات استفاده از ( Emailاگر مناسب تشخيص داده شود)



خطوط تلفن داخلی و خارجی ،بی سيم ،فاکس ،موبايل و ساير تجهيزات ارتباطی



تجهيزات راديويی و هواشناسی



سيستم هاي اعالم عمومی (آژير)



کامپيوتر ،تجهيزات و نرم افزارهاي جانبی



لوازم التحرير ،فايل ،کمد و ساير ملزومات اداري مورد نياز



تابلوهاي مخصوص جهت ثبت و گزارش وقايع ،شرايط جوي ،وضعيت کارکنان و تماس هاي بعمل آمده

 -5-4ارتباط با منابع خارجی
به منظور اثر بخشی طرح مديريت اضطراري به ويژه در شرايط اضطراري که وسعت بيشتري دارند
الزم است ارتباط مؤثري با منابع خارجی ذيل برقرار گردد.


آتش نشانی



اورژانس /بيمارستان هاي منطقه



نيروي انتظامی /راهنمايی و رانندگی



فرمانداري /بخشداري



شرکت گاز شهري



برق منطقه اي



هواشناسی



هالل احمر



صدا و سيما



روزنامه هاي محلی

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

به منظور اثر بخش شدن فرآيند ارتباط با منابع خارجی ،الزم است افرادي به اين منظور تعيين
گردند .در شرح وظايف اين افراد بايد زمان و نحوه صحيح برقراري ارتباط به روشنی تشريح و تبيين گردد.
 -6-4شبکه واکنش اضطراري
شبكه واکنش اضطراري ،مجموعه اي است غير متمرکز و متشكل از کميته هاي واکنش اضطراري
که يك منطقه جغرافيايی خاص را تحت پوشش قرار داده و در هنگام بروز شرايط اضطراري در صورت نياز
وارد عمل می شوند.
 -7-4روابط عمومی و اطالع رسانی در شرایط اضطراري
به هنگام وقوع يك وضعيت اضطراري برخوردار بودن از يك واحد روابط عمومی قوي بسيار حائز
اهميت است .هر چه وضعيت اضطراري به وجود آمده شديدتر باشد اهميت واحد روابط عمومی بيشتر خواهد
شد .الزم است اطالع رسانی به همه افراد و گروه ها به صورت يكسان صورت گيرد زيرا به وجود آمدن شك و
شبهه در ذهن افراد به هيچ وجه مطلوب نخواهد بود.
 -8-4رایانه و شرایط اضطراري

 -1-8-4پایگاههاي اطالعاتی و شبیه سازي اضطراري
پيشرفت هاي فناوري رايانه اي در صنعت نفت و صنايع وابسته ،دستورالعمل هاي نحوه واکنش در
مقابل انواع شرايط اضطراري را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و کامل نموده است .سيستم هاي رايانه اي
خبره که به صورت خاص براي انواع شرايط اضطراري برنامه ريزي شده اند ،می توانند در شرايط اضطراري
بسيار سخت ،کار را بسيار آسان کنند.
يك سيستم رايانه اي خبره ،يك بانك اطالعاتی می باشد که متشكل از اطالعات مربوط به شناخت
سيستم و فرآيندهاي موجود در آن و همچنين حوادثی است که ممكن است رخ دهند .اين سيستم با توجه
به قابليت هايی که دارد می تواند در هر يك از شرايط اضطراري ،اطالعات جامعی راجع به نحوه مقابله با
موقعيت اضطراري منعكس کند ،به اين صورت که اين سيستم خبره اطالعات بانك اطالعاتی را به منظور
تصميم گيري بر مبناي قوانين هيوريستيك با منطق  if-thenبه کار می برد.
شبيه سازي وضعيت هاي اضطراري به وسيله رايانه مسئله اي است که به لحاظ اثر بخشی مناسب
و هزينه پايين ،نسبت به تمرينات عملی توجه کشورهاي پيشرفته دنيا را در رابطه با تدوين طرح هاي
کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

اضطراري به خود معطوف داشته است .براي شبيه سازي شرايط اضطراري الزم است اطالعات جامعی در
مورد انواع شرايط اضطراري ،اطالعات مربوط به کميته اضطراري ،نقشه تأسيسات و منطقه ،خروجی ها،
پناهگاه ها ،مناطق خطرناک ،ايستگاه هاي آتش نشانی ،اورژانس ،اطالعات فرآيند ،برگه هاي اطالعات ايمنی
مواد و ساير اطالعات مربوط به طرح ريزي اضطراري فراهم گردد .همچنين سيستم بايد قابليت ارائه
راهنمايی در خصوص روشهاي تجزيه و تحليل خطر ،ارزيابی و مديريت ريسك داشته باشد.

 -2-8-4اطالعات مربوط به پرسنل در یك طرح واکنش اضطراري
با توجه به اهميت واکنش سريع در شرايط اضطراري و نقش نيروي انسانی در اثر بخشی واکنش
اضطراري ،الزم است در يك پايگاه اطالعاتی جامع براي شرايط اضطراري عالوه بر اطالعات موجود در مورد
سيستم و فرآيندهاي خدمات ،اطالعات مربوط به پرسنل در طرح اضطراري نيز موجود باشد .عالوه بر
اطالعات شخصی کارکنان ،الزم است اطالعات مفصلی در مورد شرح وظايف عمومی و اختصاصی هر يك از
آنان در شرايط اضطراري مختلف در دسترس باشد .برخی از اين اطالعات عبارتند از:


مسوؤليت اجرايی در فازهاي مختلف طرح و به ويژه در هنگام شرايط اضطراري



شرح کامل وظايف در انواع وضعيت هاي اضطراري (عمومی و اختصاصی)



تعداد افراد تحت سرپرستی



محل کار در شرايط عادي و موقعيت اجرايی در شرايط اضطراري



تلفنهاي تماس

 -5پیاده سازي طرح
 -1-5فاز « :»1عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیري)
بخش عمده يك طرح مديريت اضطراري جامع ،طرح پيشگيري می باشد .در اين مرحله با
بكارگيري تكنيك هاي مهندسی ايمنی ،خطرات قبل از وقوعشان شناسايی شده و به دنبال آن ،جهت تدوين
يك طرح مناسب براي مقابله با وضعيت هاي اضطراري ،منابع موجود شرکتدهی می شوند.

 -1-1-5ارزیابی ریسك
در ارزيابی ريسك بايد موارد زير مشخص گردد:
کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

نوع حادثه مورد انتظار ،موقعيت محل حادثه ،گازهاي موجود در اطراف ،تراکم جمعيت محل،
خسارات و آلودگی هاي ممكن و ...


برررراي رسررريدن بررره اهرررداف مرررذکور از روش تجزيررره و تحليرررل عوامرررل شكسرررت و آثرررار آن
 )Failure Modes and Effects Analysis) FMEAکرررره در دسررررتورالعمل مررررديريت و
ارزيابی ريسك ( )W03-01به تفصيل شرح داده شده ،استفاده شده است.

 -2-1-5طرح ها و برنامه هاي ایمنی


تدوين و به کارگيري مقررات HSE



آموزش ايمنی (کارکنان جديد ،کارکنان باسابقه ،آموزش هاي اپراتوري)



مانورهاي ايمنی و آتش نشانی (طبق دستورالعمل مانور هاي ايمنی و امور آتش نشانی) ()W03-06



پياده سازي استانداردهاي ايمنی و بهداشت حرفه اي (طبق روش ))P03-07( HSE



طراحی پروانه هاي کاري (مجوز  )HSEطبق فرم ()F03-34



اندازه گيري و پايش پيوسته آالينده هاي محيط کار



تدوين و به کار گيري برگه اطالعات ايمنی مواد ( M.S.D.Sدر دستورالعمل حمل  ،مقابله و مواجهه با
مواد شيميايی خطرناک ( )W03-07درج شده است)



بررسی ،گزارش دهی و تجزيه و تحليل حوادث (طبق روش ))P03-07( HSE



بازديدهاي دوره اي ( HSEبازرسی تجهيزات ايمنی ،مراقبتهاي بهداشتی و بررسی انجام ايمن کارها)



ارزيابی  HSEپيمانكاران (طبق دستورالعمل الزامات  HSEپيمانكاران ())W03-09



تهيه نقشه نقاط بحران اضطراري و اماکن ايمن (با توجه به تعريف نقاط حادثه خيز)



تهيه فهرست وضعيتهاي بحرانی (فرم )F03-33



استقرار تجهيزات ايمنی و آتش نشانی (دستگاه هاي سنجش آالينده هاي محيطی ،سيستم هاي آالرم،
خاموش کننده هاي دستی و ) ....



استقرار سيستم هاي خودکار اعالم و اطفاء حريق



استقرار سيستم آب آتش نشانی و تجهيز مرکز آتش نشانی با وسايل مناسب



تعيين خطوط تلفن اضطراري (خط آتش ،ايمنی ،اورژانس و بهداري) و ساير مراکز مرتبط خارج از
شرکت

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 -2-5فاز « :»2اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)
در فاز « »1براي مقابله با شرايط اضطراري محتمل برنامه ريزي الزم صورت می گيرد .در اين فاز
الزم است برنامه ريزي هاي انجام شده شكل اجرايی به خود بگيرد .به اين ترتيب فاز مقابله با شرايط
اضطراري شامل تمامی اقداماتی است که به منظور حفظ ايمنی افراد ،تجهيزات و محيط زيست در موقع بروز
حادثه به اجرا در می آيد و براي رسيدن به هدف مذکور از لحظه آشكار شدن حادثه تا زمانی که ريسك
هاي تعيين کننده به شرايط قابل قبول کاهش پيدا کند ،ادامه می يابد.
به منظور اجراي اثر بخش اقدامات اين فاز ،شرکت بايد موارد ذيل را تهيه و به روز نمايد:


دستورالعمل توقف اضطراري (طبق ())W03-10



دستورالعمل تخليه اضطراري و شمارش افراد پس از تخليه (طبق ())W03-11



دستورالعمل امداد و نجات و انجام کمك هاي اوليه (طبق ())W03-12



تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش شرايط اضطراري شامل:
 oنياز سنجی آموزشی
 oزمان بندي اجراي آموزش
 oاجراي آموزش (مانور)
 oبرنامه ايمنی و حفاظت در برابر حريق
 oحراست و امنيت فيزيكی
 oطرح ارتباطات و اطالعات اضطراري (نحوه ثبت و گزارش دهی وضعيت هاي اضطراري،
اطالع رسانی به افراد و ) ...
 oواکنش اضطراري در موارد خطرناک
 oواکنش اضطراري در رويدادهاي طبيعی
 oمستندات پشتيبان

سلسله عمليات اجرايی اين فاز به شرح ذيل است:

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 -1-2-5اطالع از حادثه اضطراري
هر يك از کارکنان موظفند به هنگام مشاهده حادثه با استفاده از وسايل ارتباطی موجود بالفاصله
مراتب را به مرکز کنترل اضطراري گزارش دهند.

 -2-2-5ارسال تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
مسئول مرکز کنترل پس از اطالع از وقوع حادثه و محل آن بايد کليه پرسنل ايمنی و آتش نشانی
را با به صدا در آوردن زنگ مخصوص مطلع نموده و با دستور رئيس  ،HSEنيروهاي الزم را به محل اعزام
نمايد.

 -3-2-5اعالم وضعیت اضطراري
چنانچه تشخيص داده شود که احتمال کنترل حادثه نيست بايد بالفاصله مراتب به رئيس  HSEيا
نماينده وي برساند .همچنين الزم است افراد کميته اضطراري در محل از پيش تعيين شده اي گرد هم آيند
و با بررسی حادثه ،در صورت لزوم وقوع وضعيت اضطراري را اعالم نمايند .الزم است اعالم وضعيت اضطراري
با استفاده از عالئم ديداري و شنيداري مصوب و شناخته شده براي کليه کارکنان انجام شود.

 -4-2-5توقف اضطراري
براي جلوگيري از گسترش يك وضعيت اضطراري به وجود آمده ،استفاده از سيستم توقف
اضطراري ضروري است .با استفاده از اين سيستم به هنگام وقوع حادثه می توان قسمت هاي مختلف را از
هم جدا نموده و يا از کار انداخت تا هر گونه جريان مواد خطرناک قطع شده و مواد موجود به محل هاي امن
تخليه گردند( .طبق دستورالعمل توقف اضطراري ())W03-10

 -5-2-5نجات و درمان مصدومین و انجام کمك هاي اولیه
عليرغم تمام تالش هايی که به منظور کاهش صدمات انسانی در يك وضعيت اضطراري صورت می
گيرد ،احتمال اين گونه صدمات هيچ گاه به صفر نمی رسد و حادثه در اين وضعيت در اکثر اوقات با صدمات
جانی همراه می باشد ،به اين منظور الزم است يك برنامه جامع جهت انجام عمليات نجات و درمان
مصدومين در تأسيسات  /محل هاي بكارگيري تجهيزات موجود باشد( .طبق دستورالعمل امداد و نجات و
انجام کمك هاي اوليه ())W03-12

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

الزم است تيمی براي انجام عمليات امداد و نجات از پيش تشكيل شده و آموزش هاي کافی ديده
باشد .ساير افراد نيز بايد با اصول اوليه کمكهاي اوليه آشنا باشند.

 -6-2-5تخلیه اضطراري
شرکت بايد داراي يك روش اجرايی مدون به منظور تخليه افراد غير مسئول از مناطق حادثه ديده
در وضعيت هاي اضطراري باشد .اين روش اجرايی توسط امور  HSEتهيه و به کمك ساير واحدها به اجرا در
می آيد( .طبق دستورالعمل تخليه اضطراري و شمارش افراد پس از تخليه ())W03-11

 -3-5فاز « :»3عملیات پس از وقوع (طرح بازیابی)
راه حل کنترل و کاهش هزينه هاي يك وضعيت اضطراري ،اقدامی سريع به همراه يك برنامه از
پيش تعيين شده می باشد .چون اين برنامه طبق پيش بينی هاي انجام شده تدوين می شود ،وجود نظارت
و رهبري مؤثر مخصوصاً براي موارد پيش بينی نشده احتمالی بسيار حائز اهميت است .سازماندهی مناسب،
چنانكه قبالً گفته شد ،ضامن موفقيت هر برنامه اي می باشد .به محض اين که شرايط امنی برقرار شد بايد
عمليات اين فاز پروژه انجام شود.

 -1-3-5گزارش حادثه اضطراري (بررسی اولیه در محل)
تهيه گزارش در يك وضعيت اضطراري قبل از اين که بسياري از واقعيت ها به فراموشی سپرده
شوند بسيار اهميت دارد ،از اين رو الزم است مشاهدات اوليه در شرايط اضطراري به درستی ثبت و ضبط
شوند .جمع آوري اطالعات دقيق تر در بخش پايش و اندازه گيري انجام می شود.

 -2-3-5پاکسازي محل حادثه
به منظور دست يافتن به يك بازيابی سريع ،اولين کاري که بايد انجام گيرد آن است که فردي به
عنوان مسئول عمليات پاکسازي وارد عمل شود .عالوه بر اين الزم است ليستی از افراد به اين منظور در
دسترس باشد .اين ليست نبايد شامل افرادي باشد که در کميته کنترل يا پشتيبانی و امداد در شرايط
اضطراري عضويت دارند .قبل از انجام پاکسازي بايد اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل وضعيت
اضطراري جمع آوري شده باشد.
در سرويس بودن سيستم هاي حفاظتی در اين مرحله از اهميت خاصی برخوردار است ،زيرا اثرات
وضعيت اضطراري محتمل بعدي اغلب شديدتر از وضعيت اوليه می تواند باشد.
کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 -3-3-5تشکیل جلسه کمیته اضطراري
پس از وضعيت اضطراري و پاکسازي محل حادثه الزم است کميته اضطراري تشكيل جلسه دهد و
با استفاده از اطالعاتی که از گزارش تهيه شده ،به دست آمده به تجزيه و تحليل حادثه اضطراري و ريشه
يابی علل آن بپردازد .عالوه بر اين الزم است نحوه عملكرد کميته اضطراري و ساير افراد مجتمع در وضعيت
اضطراري مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت در طرح و اجرا مشخص گردد .عالوه بر اين ،بررسی
مناسب بودن تسهيالت و تجهيزات و نيز نحوه استفاده از پناهگاه ها ،در بازنگري طرح و روزآمد کردن آن
مفيد خواهد بود.

 -4-3-5بررسی آسیب هاي روانی ناشی از شرایط اضطراري
معموالً به هنگام وقوع شرايط اضطراري شديد (وضعيت هاي بحرانی) بسياري افراد دچار ترس و
وحشت ناشی از حادثه می شوند که اين وضعيت در آن ها حالت ماندگار به خود گرفته و ممكن است تا
مدت ها پس از آن با کمترين تحريكی باعث به وجود آوردن حالت هاي روانی در افراد شود .آماده کردن
جهت مواجهه با اين حوادث و نيز مراقبت هاي پس از حادثه به منظور جلوگيري از آسيب هاي روانی جدي
به افراد در اين حالت از اهميت خاصی برخوردار است.
 -6پایش و اندازه گیري شرایط اضطراري
بالفاصله ،پس از هر شرايط اضطراري ،واحد  HSEشرکت موظف است گزارشی مفصل از رويداد
اضطراري پيش آمده  ،تهيه و به مديريت ارشد شرکت پس از تاييد رييس  HSEو مدير طرح و برنامه ارائه
نمايد .اين گزارش شامل بررسی علل ايجاد شرايط اضطراري  ،اقدامات انجام شده در حين شرايط اضطراري
توسط واحدهاي مختلف ،ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده با استفاده از محاسبات و تجهيزات اندازه
گيري خسارات و تلفات احتمالی و امور انجام شده براي بازيابی شرايط عادي پس از شرايط اضطراري و ساير
جزييات مرتبط ديگر می گردد .با جمع بندي اينگونه گزارش ها  ،می توان در مواقع مشابه آتی  ،رويه ها
بهتري را اجرا نمود که کاهش خسارات را بدنبال داشته باشد.
 -7اقدام اثربخشی
پس از پايش و اندازه گيري و تهيه گزارش هاي مربوط به هر شرايط اضطراري  ،اقدامات اثربخشی
توسط واحد  HSEشرکت پايه ريزي می شود .تصميمات الزم درباره اقدامات اثربخشی در کميته هاي اصلی
 /فرعی  HSEو ارزيابی ريسك حداکثر سه ماه پس از هر شرايط اضطراري در محل دفتر مرکزي يا
کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

نزديكترين نمايندگی به محل شرايط اضطراري اتخاذ می گردد .اينگونه اقدامات می تواند موجب کاهش
احتمال وقوع براي جلوگيري از ايجاد شرايط اضطراري و هم تقليل مخاطرات ،خسارات و صدمات پس از
ايجاد شرايط اضطراري شود .در صورت کاهش نيافتن از شرايط اضطراري و آثار آن در موارد بعد ،اقدامات
اصالحی طبق روش اجرايی اقدامات اصالحی و پيشگيرانه ( )P03-04در دستور کار قرار می گيرد.
کاستن از دامنه اثرات شرايط اضطراري می تواند بازه اي از امور مربوط به حقوق اجتماعی مانند
ساختمان هاي عمومی و محيط زيست  ،شخص ثالث مانند افراد جامعه و تجهيزات و پرسنل شرکتی و غير
شرکتی را شامل گردد.
نکته  :جلسه کميته فوق براي اقدامات اصالحی در حالتی که شرايط اضطراري روي نداده باشد
بصورت دوره اي در ابتداي هر سال تشكيل می گردد .اين جلسه می تواند در مواقع خاص مانند ورود
تجهيزات اندازه گيري جديد نيز تشكيل گردد.

پیوست ها:
پیوست  : 1آمادگی و واکنش به تصادفات
پیوست  : 2معرفی وضعیت هاي اضطراري شرکت
پیوست  : 3نقشه هاي نقاط بحران اضطراري  ،کریدر هاي تخلیه  ،اماکن و محل هاي تجمع این
شرکت
پیوست  : 4شماره تماس هاي اضطراري
پیوست  : 5کتابچه حمل و نقل ایمن کاالهاي خطرناک ویژه رانندگان

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 -6پیوست ها
-1-6آمادگی و واکنش به تصادفات
يكی از مهم ترين وضعيت هاي اضطراري که می تواند در فعاليت هاي شرکت هاي داراي ناوگان
حمل به خصوص ناوگان حمل و نقل جاده اي روي دهد تصادف است .پيش از معرفی روش هاي واکنش به
تصادفات و مخاطرات ناشی از آن ،انواع تصادفات قابل رويداد به شرح آنچه در جدول ( )1آمده است مشخص
می گردد .در اين جدول ،انواع تصادفات به تفكيك نوع محل قابل آسيب به بخش هاي مختلف از قبيل
کشنده ،يدک (تانكر ،مخزن و ،)...راننده ،شخص ثالث ،امور مربوط به حقوق اجتماعی مانند محيط زيست و
مانع خارجی تقسيم بندي شده است که کليه حالت هاي محتمل در آن آمده است .عالوه بر آن ،درجه هاي
محتمل هر رويداد (حادثه) در آن شرح داده شده است که توضيحات آن به شرح زير است .عالوه بر اين،
واحدهاي مسوول درباره هر نوع تصادف در جدول ( )2آمده است.

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري

است پرسنل مجاز به کپی برداري از مستندات نمی باشند.
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 درجه بندي حوادث (تصادفات جاده اي):
درجه  : 5به حوادثی اطالق می شود که در آن حادثه فقط با خسارات مالی ناوگران همرراه اسرت و ناوگران
(کشنده يا يدک يا هر دو) و نيز خودروي مقابل ،قابل حرکت می باشد .در ايرن حالرت راننرده کشرنده بره
تنهايی می تواند امور مربوط به حادثه را پيگيري و رفع نمايد.
درجه  : 4به حوادثی اطالق می شود که در آن حادثه فقط با خسارات مالی ناوگان همراه است ولی ناوگران
(کشنده يا يدک يا هر دو) و نيز خودروي مقابل ،قابل حرکت نمی باشند .در اين حالت راننرده کشرنده بره
تنهايی نمی تواند امور مربوط به حادثه را پيگيري و رفع نموده ،لذا از جانب مدير ناوگان  ،ضمن هماهنگی با
مدير عمليات يك نفر از نزديكترين منطقه (نمايندگی) جهت پيگيري و برطرف نمرودن مشركالتی از قبيرل
يدک کشی ناوگان ،بارگيري و جابجايی ناوگان با استفاده از جرثقيل و يك ناوگان ديگر و انجام امور انتظامی
و بيمه اي در محل حادثه و نظاير آن اعزام می گردد.
درجه  : 3به حوادثی اطالق می شود که در آن حادثه عالوه بر خسارات مالی ناوگان (با وجود حرکت يا عدم
حرکت ناوگان و نيز خودروي مقابل)  ،بار نيز دچار نشتی يا ريزش مختصر شده است بگونره اي کره توسرط
راننده قابل کنترل است .عالوه براين در اين نوع حادثه ممكن است راننده و نيز شخص ثالث دچرار جراحرت
سطحی شده باشند .در اين حالت ،در صورت توقف ناوگان ،عالوه بر حضور راننده در محل حادثره ،از جانرب
مدير ناوگان ،ضمن هماهنگی با مدير عمليات يك نفر از نزديكترين منطقره (نماينردگی) جهرت پيگيرري و
برطرف نمودن مشكالتی از قبيل يدک کشی ناوگان ،بارگيري و جابجايی ناوگان با استفاده از جرثقيل و يك
ناوگان ديگر و انجام امور انتظامی و بيمه اي در محل حادثه و نظاير آن اعزام می گردد.
درجه : 2به حوادثی اطالق می گردد که در آن حادثه عالوه بر خسارات مالی ناوگان (با وجود حرکت يا عدم
حرکت ناوگان و نيز خودروي مقابل) ،صدمه يا جراحت شديد به راننده يا شخص ثالث يرا هرر دو وارد شرده
است و بار نيز دچار آسيب جدي شده است بگونه اي که قابل کنترل نباشد .در اين حالت ممكن است موانع
خارجی نظير گاردريل ،درخت و ...متحمل آسيب جزيی شده باشند.
در اين حالت عالوه بر حضور نماينده مدير ناوگان (يا يك نفر از افراد نزديكترين منطقه(نمايندگی))،يك نفر
از واحد  HSEشرکت (دفتر مرکزي يا نزديكترين منطقه (نمايندگی)) به محل حادثه اعرزام مری گرردد .در
اين حالت اقدامات الزم زيست محيطی ،ايمنی و بهداشت شغلی توسط نماينده  HSEبا استفاده از تجهيزات
در محل حادثه صورت می پذيرد و اقدامات الزم جهت رفع آسيب هاي احتمالی در اين مورد انجام می گيرد.
کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

درجه : 1به حوادثی اطالق می گردد که در آن حادثه عالوه بر خسارات مالی ناوگان (با وجود حرکت يا عدم
حرکت ناوگان و نيز خودروي مقابل) ،راننده يا شخص ثالث (به هر تعداد) يا هر دو فوت شده و بار آن دچرار
آسيب کامل يا انفجار شده باشد .در اين حالت ممكن است موانع خارجی نظير گاردريل ،درخت و ...متحمرل
آسيب شديد شده باشند.
در اين حالت عالوه بر حضور نماينده مدير ناوگان (يا يك نفر از افراد نزديكترين منطقه(نمايندگی))،يك نفر
از واحد  HSEشرکت (دفتر مرکزي يا نزديكترين منطقه (نمايندگی)) به محل حادثه اعزام می گردد .در
اين حالت اقدامات الزم زيست محيطی ،ايمنی و بهداشت شغلی توسط نماينده  HSEبا استفاده از تجهيزات
در محل حادثه صورت می پذيرد و اقدامات الزم جهت رفع آسيب هاي احتمالی در اين مورد انجام می گيرد.
،اضافه بر نفرات فوق ،مدير ناوگان نيز بعنوان نماينده ارشد شرکت ،می بايست حداقل يك روز در محل و
محدوده حادثه حضور يابد.

کليه مستندات شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی بدون داشتن مهرهاي اصلی فاقد اعتبار و استناد می باشند .الزم به يادآوري
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

صفحات داخلی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

کد سندP03-09/A :

جدول -1انواع تصادفات جاده اي محتمل و درجه هاي آنها
رديف

کشنده

يدک
(مخزن/تانكرو)...

راننده

شخص ثالث

خودروي
ديگر

امور مربوط به حقوق اجتماعی/
موانع خارجی/محيط زيست

درجه هاي محتمل
تصادف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42



































































































































































































































































4-5
4-5
1-2-3
1-2-3
4-5
1-2-3
4-5
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
4-5
1-2-3
1-2-3
4-5
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
4-5
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

صفحات داخلی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

کد سندP03-09/A :

رديف

کشنده

يدک
(مخزن/تانكرو)...

راننده

شخص ثالث

خودروي
ديگر

امور مربوط به حقوق اجتماعی/
موانع خارجی/محيط زيست

43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
































































































درجه هاي محتمل
تصادف




















1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3

جدول -2واحدهاي مسوول در تصادفات جاده اي با درجه هاي مختلف
واحدهاي مسوول
درجه تصادف
ناوگان

عمليات (مناطق)

امور حقوقی
(بيمه ،ديه و)...

درجه5





درجه4





درجه3



درجه2




درجه1

(حضور مدير ناوگان)


(در صورت نياز)

HSE
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-09/A :

 نکات ضروري پس از تصادف:
الف -در صورت سالم بودن راننده:
 -1راننده می بايست مراتب را بالفاصله به رييس عمليات حمل (يا کارشناس کنترل ناوگان) و پليس  121يا
 111اطالع دهد.
 -2رييس عمليات حمل (يا کارشناس کنترل ناوگان) ضمن پرسش از راننده ،درجه تصادف را بر اساس اين
روش اجرايی تعيين می کند.
 -3پس از تعيين درجه تصادف ،توصيه هاي الزم از جانب رييس عمليات حمل (يا کارشناس ناوگان)به راننده
با گوشزد کردن الزامات اين روش اجرايی ،ارائه می گردد .عالوه بر اين راننده موظف است از صحنه تصادف
در زواياي مختلف (در صورت امكان) عكس تهيه کند.
 -4در صورت نشت يا ريزش بار ،راننده می بايست با تجهيزات حفاظت فردي (مانند ماسك ضد گاز ،کپسول
اکسيژن ،دستكش و )...به مخزن /تانكر نزديك شده و در صورت امكان اقدامات الزم جهت کنترل نشتی يا
ريزش بار را انجام دهد.
 -5در صورت وجود ريزش و نشتی زياد و خطرناک ،بگونه اي که توسط راننده غير قابل کنترل باشد؛ راننده
می بايست مراتب را سريعا به پليس راه و يگان هاي امدادي نظير آتش نشانی اطالع دهد .شماره يگان هاي
امدادي می بايست در دسترس راننده باشد.
 -6در صورت روي دادن حادثه منجر به جرح سطحی يا عميق به راننده و يا شخص ثالث (و يا احتمال فوت
شخص ثالث) ،مراتب می بايست سريعا توسط راننده (در صورت امكان) به پليس راه و اورژانس خبر داده
شود.
 -7رييس عمليات حمل (يا کارشناس ناوگان) ضمن هماهنگی با مدير ناوگان جاده اي ،در صورت باال بودن
درجه تصادف ،اقدامات الزم را جهت درخواست اعزام افراد تعيين شده بر اساس اين روش اجرايی به محل
حادثه صورت می دهد.
 -8سرپرست پايانه جاده اي هر منطقه (نمايندگی) موظف است ضمن هماهنگی با رييس منطقه (نمايندگی)
يكی از پرسنل خود را همراه با تامين هزينه ها از سوي واحد ناوگان به منظور پيگيري امور قانونی حادثه
(نظير امور انتظامی ،درمانی ،عكاسی از صحنه حادثه و )...و نيز تهيه جرثقيل ،تريلی و يدک کش براي
يدک کردن يا جابجايی ناوگان صدمه ديده (کشنده  /تانكر) به محدوده حادثه اعزام نمايد.
 -9در صورت حضور يا عدم حضور نفرات از ناوگان ،مناطق(نمايندگی ها) و واحد  HSEشرکت در محل حادثه،
رييس عمليات حمل با تاييد مدير ناوگان ،می بايست گزارش حادثه را طبق فرم گزارش  )F03-28( HSEبا
تصويري از مدارک حادثه نظير کروکی و عكس هاي حادثه و ذکر ميزان اتالف احتمالی بار ،را به واحد
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 HSEو عمليات شرکت ارسال نمايد .اين اطالعات می تواند از راننده يا پرسنل اعزامی توسط منطقه
(نمايندگی) اخذ گردد.
 -11واحد  HSEشرکت (در صورت حضور يا عدم حضور در محل حادثه) می بايست ،اقدامات الزم در زمينه
جمع آوري مستندات مربوط به تصادف ،رفع پيامد و عوارض زيست محيطی ،ايمنی و بهداشت شغلی ناشی
از تصادف و عارضه يابی آتی آنرا انجام دهد .پس از اين موارد ،اقدامات اصالحی و پيشگيرانه نيز بايد در در
دستور کار قرار گيرد .اين امور طبق روش اجرايی  )P03-07( HSEصورت می پذيرد.
 -11واحد حقوقی شرکت می بايست در انواعی از تصادف که در اين روش اجرايی مشخص شده است ،فعال
شده و اقدامات الزم را در جهت پيگيري و رفع امور حقوقی مربوط به تصادف نظير بيمه ،ديه ،امور پزشكی
و امور دادگستري و( ...حسب مورد) ،ناشی از تصادف را صورت دهد.
ب -در صورت آسيب شديد و يا فوت راننده:
 -1اطمينان از تهيه گزارش روزانه ناوگان توسط رييس عمليات حمل و مدير ناوگان .با رجوع به اين گزارش
رويدادهاي غيرمترقبه نظير تصادف منجر به آسيب شديد يا فوت راننده قابل رصد و پيگيري است.
 -2واحد ناوگان موظف است شناسنامه اي از راننده و ناوگان بهمراه شماره تماس هاي ضروري شرکت در
جايی مشخص در درون کابين راننده بگونه اي که قابل روئيت همگان باشد ،نصب نمايد تا در مواقع
اضطرار توسط پليس راه يا ساير مقامات قانونی استفاده گردد.
 -3پس از اطمينان از آسيب شديد يا فوت راننده با استعالم از نزديكترين پليس راه و نيز مكان هاي
پيرامون محل تصادف ،اقدامات الزم همانند آنچه در بندهاي  7تا  11بخش (الف) آمده است ،ضمن
تعيين درجه تصادف ،صورت می گيرد.
ج -در شرايط مشكوک:
شرايط مشكوک به شرايطی اطالق می گردد که در امور روزمره کنترل ناوگان ،راننده پس از 6
ساعت از اولين تماس با تلفن همراه وي پاسخگو نباشد؛ در اين حالت خودرو بر اساس رصد سيستم  AVLيا
داراي توقف طوالنی مدت بدون هماهنگی با رييس عمليات حمل (کارشناس کنترل ناوگان) بوده ،يا از مسير
استاندارد حرکت خارج شده ،يا در مكانی غيرمتعارف متوقف شده و يا بطور کلی از صفحه کنترل ناوگان
محو شده است .در شرايط فوق ،ممكن است راننده يا کشنده و محموله آن مبتال به مسائلی از قبيل موارد
زير شوند :سرقت کلی کشنده يا يدک يا محموله (بطور کامل يا جداگانه) ،سرقت هاي جزيی از قبيل تخليه
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کد سندP03-09/A :

مقداري از بار توسط راننده يا شخصی ديگر ،دستگيري راننده بدليل تخلفات شخصی وي توسط مراجع
قانونی يا ربايش او.
در وضعيت هاي اشاره شده که همگی در دسته اقدامات مشكوک طبقه بندي می گردند ،اقدامات
زير می بايست صورت پذيرد:
 -1پس از عدم پاسخگويی راننده ،رصد خودرو و محموله از طريق سيستم  AVLو مشخص نمودن مكان
دقيق خودرو و عوارض نزديك به آن.
 -2تماس با پليس  121و  111و نيز مكان هاي نزديك به محل توقف جهت اطالع از وضعيت راننده،
خودرو و محموله آن.
 -3در صورت نياز ،يك نفر از نزديكترين منطقه (نمايندگی) پس از هماهنگی مدير ناوگان با مدير عمليات
و رييس منطقه مورد نظر جهت اطالع از وضعيت راننده ،خودرو و محموله آن اعزام می گردد.
 -4ساير امور طبق بند  8الی  11بخش (الف) اقدام می گردد.
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 -2-6وضعیت هاي اضطراري شرکت
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صفحات داخلی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

کد سندP03-09/A :

 -4-6شماره تماس هاي اضطراري

ليست تلفن هاي ضروري
پليس

111

اطالعات تلفن تهران

118

پليس راه

121

اطالعات تلفن شهرستان ها

 +33333333کد شهرستان

آتش نشانی

125

پليس راه نيروي انتظامی و وضعيت

اورزانس

115

ترافيكی و جوي جاده ها

سازمان هواشناسی

134

نداي بهداشت

149

اطالعات راه ها

141

سازمان امداد و نجات هالل احمر

112

121-88255555
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