شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
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تاریخ

نام سند :روش اجرایی HSE

کد سندP03-07/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
کدفرم:
کد
فرمF03-02/A :

نام سند :روش اجرایی HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

 -1تعاریف
 -1-1جنبه  :بخشی از فعاليت ها  ،محصوالت يا خدمات شرکت که بتواند بر محيط زيست تأثير متقابل
داشته باشد.
 -1-1-1جنبه بارز  :جنبه اي است که ريس

غير قابل قبولی دارد يا بر خالف الزام قانونی می باشد.

 -2-1-1جنبه غیر بارز  :جنبه اي است که ريس

آن قابل قبول می باشد و بر الزام قانونی ندارد.

 -2-1پیامد  :اثري که جنبه زيست محيطی بر محيط زيست می گذارد.
 -3-1ایمنی و بهداشت شغلی :شرايط و عواملی که می تواند بر سالمتی کارکنان ،کارگران
موقتی،پرسنل ،پيمانکاران،ميهمانان ،مراجعه کنندگان و يا هر فرد ديگري در محل کار تاثير
بگذارد.
 -4-1خطر  :موقعيت يا منبع بالقوه ايجاد خسارات انسانی يا بيماري  ،تخريب اموال و تجهيزات،صدمه به
محيط کار ( محيط زيست) و يا ترکيبی از آنها
 -2-1شناسایی خطر  :فرايند شناسايی (تشخيص) وجود خطر يا عامل زيان آور و تعيين مشخصات آن
 -6-1حادثه  :ي

اتفاق يا واقعه نا خواسته که منجر به مرگ،بيماري،جراحت،صدمه و يا ساير خسارات

گردد.
 -7-1شبه حادثه :شرايطی که می تواند موجب روي دادن ي

واقعه يا اتفاق ناخواسته گردد.

 -8-1رویداد :شامل پيامد ناشی از جنبه هاي زيست محيطی و حوادث ناشی از خطرات ايمنی و
بهداشت شغلی می گردد.
 -1-8-1شدت رویداد ( :)Sاين معيار به معناي ميزان آسيب پيامد هاي زيست محيطی يا حوادث ناشی
از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی بر انسان و حيوان  ،خسارت به سرمايه هاي ملی و محيط زيست (گياهان،
خاک و آب) ،از بين بردن منابع طبيعی  ،سرمايه هاي جهانی و مصرف انرژي بوده و بر اساس گستردگی
پيامد /حادثه از محدوده سازمان (شرکت) ،منطقه جغرافيايی محل وقوع پيامد /حادثه تقسيم بندي می شود.
 -2-8-1احتمال وقوع ( :)Oاين معيار به معناي يقين احتمال وقوع پيامد/حادثه می باشد و براساس
مدت زمان (برحست ساعت)وقوع و ميزان دفعات تکرار يا بروز (برحسب روز يا هفته)تقسيم بندي می شود.
 -3-8-1احتمال کشف یا تشخیص ( : )Dاين معيار به معناي يقين احتمال کشف با توجه به لوازم ،
تجهيزات ،دستورالعمل ها و کنترل هاي موجود در داخل شرکت می 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 HSE

صفحات داخلی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

-0-1ریسک  :ترکيب يا تابعی از احتمال و پيامدهاي ناشی از وقوع ي

کد سندP03-07/A :

اتفاق خطرناک مشخص

 -19-1عدد اولویت ریسک( : )RPNاين عدد حاصلضرب سه عدد شدت پيامد ( ، )Sاحتمال وقوع پيامد
( )Oو احتمال کشف يا تشخيص پيامد( )Dمی باشد.
 -11-1پیشگیری :انواع روش هايی که می تواند پيامد هاي زيست محيطی را کنترل و يا از وقوع آنها
جلوگيري نمايد.
 -12-1کمیته شناسایی جنبه ها  -پیامد ها  ،خطرات – حوادث و ارزیابی ریسک  :مجموعه اي از
افراد ذيصالح و مرتبط در ارتباط با شناسايی جنبه ها ،پيامدها و خطرات ،حوادث و ارزيابی ريس

امور

زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعاليت ها  ،محصوالت و خدمات شرکت می باشد .که
بصورت دوره اي و بر حسب برنامه ريزي و نياز تشکيل می گردد که در آن ضمن مرور و بازنگري روش هاي
پيش گيري تصميمات جديد اتخاذ می گردد .اين کميته می تواند بصورت فرعی و اصلی تشکيل گردد.
 -13-1ممیزی  :بررسی به منظور تعيين اينکه آيا فعاليتها و نتايج حاصل از آنها با ترتيبات برنامه ريزي
شده مطابقت دارد و آيا اين ترتيبات بطور موثر و مناسب براي دستيابی به خط مشی و اهداف سازمان اجرا
شده اند.
 -14-1عدم

انطباق:

هرگونه

انحراف

از

استانداردهاي

کاري،دستورالعمل

ها،روش

هاي

اجرايی،مقررات،عملکرد سيستم مديريتی و غيره که بطور مستقيم منجر به پيامدهاي زيست محيطی،
جراحات يا بيماري يا صدمه به محيط کار و يا ترکيبی از اينها شود.
 -12-1مدیریت ریسک  :به مجموعه اقداماتی اطالق می گردد که پس از شناسايی جنبه ها و پيامد و نيز
خطرات و حوادث ناشی از آن  ،به اندازه گيري پيامدها و حوادث اقدام می نمايد و پس از آن به اقدامات
کنترلی و اصالحی طبق مصوبات جلسات کميته هاي فرعی و اصلی ارزيابی ريس
پردازد  .مباحث مديريت ريس

و ضوابط مصوب می

بر حسب نياز قابل بازنگري و بروز رسانی است.

 -16-1اقدامات کنترلی و اصالحی  :به مجموعه اقداماتی اطالق می گردد که پس از انجام شناسايی و
ارزيابی ريس

و برحسب  RPNتعيين و اولويت بندي می 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 HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

 -2شناسایی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات شغلی مطابق با تخصص های زیر اجرا
می گردد.
نام فرایند /محصول/خدمت
راهبری رانندگان
(شامل رانندگی و توقف)
تخلیه و بارگیری

/PMکالیبراسیون

تخلیه و بارگیری انبارداری

تخصص های مورد نیاز در

تخصص های مورد نیاز در

شناسایی جنبه ها

شناسایی مخاطرات شغلی
قوانین راهنمایی و رانندگی –

اتومکانیک  -شیمی – سیستم ها

اتو مکانیک -حمل ونقل-
ایمنی -سیستم ها

شیمی – ایمنی – سیستم ها
ایمنی – سیستم ها – متالورژ –
اتو مکانیک

شیمی – ایمنی – سیستم ها

ایمنی – اتو مکانیک  -متالورژ

ایمنی – سیستم ها – شیمی -

ایمنی – سیستم ها – شیمی -

انبارداری

انبارداری

دبیر جلسات  :رئيس HSE
رئیس جلسات  :مديرعامل يا مدير طرح و برنامه

-3روش اجرا
 -1-3شناسایی جنبه ها و پیامدها زیست محیطی
فعاليت ها ،محصوالت و خدمات عملياتی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشيمی از قبيل حمل،
انبارداري و مخزن داري ،عمليات تخليه و بارگيري ،خدمات بندري و ...از لحاظ زيست محيطی داراي جنبه
هاي گوناگون می باشند  .اين جنبه ها داراي انواع گوناگونی (مختلفی)می باشند که هر ي

می توانند بر

روي هوا ،خاک ،آب  ،منابع طبيعی  ،جانوران و انسانها يا مجموعه اي از اين موارد  ،اثر مخربی بگذارند و
پيامدهايی داشته باشند  .در شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشيمی اين جنبه ها می تواند ناشی از مباحث
مرتبط با تعميرات و نگهداري  ،عمليات و کاليبراسيون تجهيزات حمل  ،بارگيري و جابجايی باشد که هر
کدام داراي سرفصل ها و پيامدهاي زيست محيطی مربوط به خود می 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 HSE

صفحات داخلی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

درج اين جنبه ها و پيامدها و ارزيابی ريس

کد سندP03-07/A :

آن در قالب فرم بررسی اثرات زيست محيطی (فرم

 )F03-27صورت گرفته و طبق خروجی هاي جلسه کميته هاي  HSEو ارزيابی ريس
گردد .براساس اين فرم پس از مشخص شدن شرح پيامدها و اثراتشان بر هري

شرکت تعيين می

از شاخص هاي اشاره شده

(نظير هوا ،خاک ،آب  ،منابع طبيعی  ،جانوران و انسانها)  ،شدت پيامد(، )Sاحتمال وقوع پيامد( )Oو احتمال
کشف يا تشخيص پيامد( )Dبراساس ي

بازه رقومی (از  1تا  )11مشخص شده و ثبت می گردد.

 -2-3شناسایی خطرات و حوادث ناشی از آن
فعاليت ها ،محصوالت و خدمات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشيمی از لحاظ مبحث ايمنی و
بهداشت شغلی همراه با خطرات بالقوه بسياري می باشد که می تواند ايجاد شبه حادثه يا حادثه نمايد .اين
حوادث داراي پتانسيل مصدوميت  ،بيماري و حتی فوت شخص ممکن است باشند .در شرکت مهندسی
حمل و نقل پتروشيمی اين خطرات ممکن است ناشی از مباحث تعميرات و نگهداري  ،عمليات و
کاليبراسيون تجهيزات حمل ،بارگيري و جابجايی باشد .که هر کدام داراي خطرات و حوادث مربوط به
خودش است .درج انواع اين خطرات و حوادث ناشی از آنها در قالب فرم ارزيابی ايمنی و بهداشت شغلی
( )F03-12صورت گرفته و طبق خروجی هاي جلسه کميته هاي  HSEو ارزيابی ريس

شرکت تعيين می

گردد .بر اساس اين فرم پس از مشخص شدن خطرات و حوادث ناشی از آنها شدت (، )Sاحتمال وقوع ( )Oو
احتمال کشف يا تشخيص ( )Dبر اساس ي
نکته :پس از تعيين سه معيار فوق در هر ي

بازه رقومی (از  1تا  )11مشخص شده و ثبت می گردد.
از دو بند ( )1-3يا ( ، )2-3حاصلضرب آنها ،عدد ( RPNعدد

اولويت ريس ) را مشخص می سازد که بر اساس آن سرفصل هاي پيشگيري معرفی می گردد  .هر کدام از
روش هاي پيشگيري می تواند براساس ي

فرآيند  ،تجربه  ،فن  ،محصول  ،خدمات و يا کاربرد ي

انرژي

صورت پذيرد و پيشنهاد گردد .فرم هاي( ) F03-27و(  ) F03-12بگونه اي نشان دهنده استانداردهاي
پيشگيري از پيامدهاي زيست محيطی و حوادث ايمنی و بهداشت شغلی فعاليت هاي شرکت مهندسی حمل
و نقل پتروشيمی است که براي ايجاد تغييرات و بهبودهاي احتمالی در سيستم در ابتداي هر سال بصورت
دوره اي يا پس از هر واکنش اضطراري يا مواقع خاص مانند ورود تجهيزات اندازه گيري جديد در نزديکترين
منطقه (نمايندگی) به محل حادثه يا دفتر مرکزي شرکت توسط کميته  HSEو ارزيابی ريس  ،مورد بازنگري
قرار می گيرد.

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 HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

 -3-3ارتباطات بیرونی امور زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
در اين بخش سازمانهاي مرتبط با امور زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی مشخص شده
است  .منظور از ارتباطات بيرونی و سازمانهاي مرتبط  ،عبارتست از سازمانهايی که در صورت وقوع هر ي

از

جنبه هاي بارز زيست محيطی و يا حوادث ناشی از عدم رعايت مسائل ايمنی و بهداشت شغلی ،می توانند
مورد رجوع قرار گيرند و يا آنها پيگير پيامدهاي ناشی از آن باشند .پيامدها و حوادثی که می توانند برخاک،
ابنيه ،آب ،هوا ،منابع طبيعی ،جانوران و انسانها تأثير بگذارد .اين پيامدها و حوادث می تواند داراي بار حقوقی
و مالی براي شرکت باشد و می بايست حداکثر توان درجهت پيشگيري از آنها صورت پذيرد.
سازمان هاي پيگير و مسئول در اين زمينه عبارتند که می توانند در مواقع لزوم نيز مورد رجوع قرار گيرند
عبارتند از  -1 :دادگستري استان ها  -2پليس راهنمايی و رانندگی نيروي انتظامی  -3ادارات کل محيط
زيست استانها  -4ادارات بهداشت و درمان استانها و مراکز درمانی وابسته به آنها نظير درمانگاه ها،بيمارستانها
و اورژانس  -5آتش نشانی و هالل احمر و مراکز امداد جاده اي و شهري  -6ادارات کار و تامين اجتماعی
استان ها  -7بيمه هاي دولتی و خصوصی
بمنظور جلوگيري و يا پيشگيري از بروز چنين رويدادهايی عالوه بر اجراي امور پيشگيري و
کنترلی ،بصورت دوره اي شش ماهه توسط واحد  HSEواقع در دفتر مرکزي ،گزارش هايی ،محتوي نتايج
پايش و اندازه گيري هاي جنبه هاي زيست محيطی و خطرات ايمنی و بهداشت شغلی شرکت آماده می
گردد که در صورت نياز و يا عقد قرارداد با سازمانهاي مرتبط و يا مشکالت غير قابل پيش بينی قابل ارائه
است.
نکته :اضافه بر موارد فوق ،واحد امور اداري شرکت موظف است ضمن هماهنگی با واحد ، HSE
مقدمات اجراي معاينات پزشکی و شغلی مبتنی بر اصول طب صنعتی را بصورت دوره اي براي پرسنل فراهم
نمايد .طبق قوانين کار اين مساله الزامی بوده و می بايست در مباحث استخدامی و آغاز بکار هر متقاضی
اعمال گردد و همانند آنچه اشاره شد بصورت دوره اي تکرار و کنترل می گردد.
 -4-3کنترل عملیات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
الف :عمليات زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی در حقيقت معرفی روش هاي پيشگيري از
پيامدهاي زيست محيطی و حوادث ناشی از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی و گردش کار الزم به انجام در
شرکت جهت نيل به اين هدف است  .بر اين اساس و طبق اطالعاتی که بترتيب در فرم هاي ) )F03-27و
) )F03-12به آن اشاره می گردد  ،روش هاي پيشگيري از آلودگی هاي زيست محيطی به تفکي
آسيب هاي ايمنی و بهداشت شغلی به تفکي

جنبه ها و

خطرات ارائه می شود .انواع روشهاي پيشگيري اشاره شده

عموماً به انجام دقيق روش هاي اجرايی و دستورالعمل ها به شرح زير مرتبط می گردد .در پيوست ()1
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.

Page 7 of 15

کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

جدول با عنوان" فرم جامع کنترل عمليات ( " HSEفرم  )F03-35آمده است که در آن نحوه کنترل عمليات
فعاليت ها در حالت کلی و شرايط اضطراري و نيز شاخص هاي مرتبط ،ارائه شده است .اين فرم همانند آنچه
در نکته پس از بند ( )2-3آمده است بازنگري و به روز می گردد.
روش هاي اجرايی :نگهداري و تعميرات ،آزمون و کاليبراسيون تجهيزات حمل ،بارگيري وجابجايی( P10-01و

 ،)P10-02خدمات نامنطبق ( ،)P03-08کنترل ناوگان (از قبيل  ،کنترل انطباق محموله) ( ،)P10-03آمادگی
و واکنش در شرايط اضطراري( ،)P03-09جابجايی ،انبارش و تحويل ()P09-01؛ دستور العمل ها :کار با
ليفتراک ( ،)W03-03کار با جرثقيل( ،)W03-04استفاده از تجهيزات حفاظت فردي (،)W03-05مانورهاي
ايمنی و امور آتش نشانی (مانند اتش سوزي انبارها و مخازن ،انفجار تانکر و  ،) W03-06 ( )...حمل ،مقابله و
مواجهه با مواد شيميايی خطرناک (مانند تخليه و بارگيري و شستشو  ،آزاد سازي محموله در فضاي آزاد ،
نگهداري در شب  ،نشت و پراکنش مواد) ( )W03-07و  ،ايمنی و بهداشت فضاي کار ،ارگونومی و کار با
تجهيزات اداري و کامپيوتري(.)W03- 08
ب :براي کنترل عمليات زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی ،کنترل ها بصورت دوره اي
ساليانه /موردي (براي پروژه هاي خاص) ،در واحدهاي شرکت و جهت امور مختلف از جانب واحد  HSEو
طبق فرم ( )F03-34صورت می گيرد .طبق اين فرم که در دو نسخه تهيه می گردد ،واحد مربوطه می بايست
اقدامات الزم در جهت انجام الزامات زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی ظرف کوتاهترين زمان ممکن
را صورت دهدتا از مخاطرات آتی احتمالی جلوگيري گردد .پس از تاييد اين اقدامات ،نماينده  HSEشرکت،
مجوز الزم را در اين زمينه صادر نموده و به واحد مرتبط جهت شروع کار ابالغ می نمايد .اين مجوزها داراي
مدت اعتبار بر حسب نوع بخش کنترل شده می باشند .انجام هر گونه فعاليت بدون رعايت الزامات و مجوز
الزم از طريق واحد  HSEغيرمجاز بوده و مسووليت مخاطرات احتمالی آن بر عهده واحد خاطی می باشد.
نکته تکميلی اينکه درباره ارجاع کار به خارج از شرکت و نيز اموري که به گونه اي با سازمان هاي
ديگر مرتبط است مانند ،امور تخليه و بارگيري  ،جابجايی ،انبارش  ،مقابله با شرايط اضطراري و  ...کنترل
الزم از طريق روش اجرايی ارزيابی تامين کنندگان براي سازمان هاي مرتبط ( )P07-02و نيز رعايت
دستورالعمل الزامات  HSEپيمانکاران ( )W03-09صورت می پذيرد.
 -2-3پایش و اندازه گیری
پايش و اندازه گيري امور زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی و هم چنين به منظور اطمينان
يابی از انجام اقدامات عملياتی پيشگيرانه براي جلوگيري از پيامدهاي ناشی از جنبه هاي زيست محيطی و
حوادث ناشی از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی و هم جهت مستند سازي امور پس از وقوع انواع رويدادها در
مجموعه محصوالت  ،خدمات و فعاليت هاي شرکت صورت می پذيرد.اقدامات پيشگيرانه بروز شده براي امور
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.

Page 8 of 15

کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی به ترتيب در فرم هاي ( )F03-27و ( )F03-12ارائه شده است .اما
پس از وقوع ي

رويداد الزم است موارد زير جهت پايش و اندازه گيري صورت پذيرد.پس از هر رويداد  ،طرح

واکنش اضطراري (طبق روش اجرايی  )P03-09فعال می گردد که طبق آن بر حسب نوع رويداد می بايست
فرم هاي زير به ترتيب تکميل گردد :
 -1فرم گزارش رويداد به واحد  : )F03-28( HSEاين فرم پس از وقوع رويداد توسط ارشدترين فرد از لحاظ
سازمانی که در هر واحد وجود دارد تکميل گرديده و براي واحد  HSEشرکت ارسال می گردد .در مواقعی
که فقط اطالع رسانی می خواهد صورت پذيرد اين فرم توسط هر فردي می تواند تکميل شود و براي واحد
 HSEشرکت ارسال گردد.توجه شود در اين حالت فقط يکی از گزينه هاي شبه حادثه يا رفتار نا ايمن می
بايست انتخاب گردد.
در بخش ناوگان پس از رويداد تصادف اين فرم می بايست توسط رييس عمليات حمل يا رييس نزديکترين
منطقه ( نمايندگی) به محل تصادف تکميل گردد و سپس به واحد  HSEشرکت ارسال گردد.
 -2پس از وقوع رويداد  ،در صورت نياز و پس از درخواست مسئول واحد نزدي

به وقوع رويداد  ،ي

نماينده از واحد  HSEشرکت به محل رويداد ،توسط رييس واحد  HSEشرکت اعزام می گردد .شرايط الزم
براي اعزام نماينده  HSEعبارتند از :
 )1آتش سوزي در انبارها و مخازن  )2آلودگی هاي زيست محيطی ناشی از فعاليت هاي شرکت نظير تخليه
و بارگيري  )3انفجار در انبارها و مخازن (تانکرهاي ثابت و متحرک)  )4تصادفات در درجه هاي مورد لزوم
بر اساس روش اجرايی واکنش و آمادگی در شرايط اضطراري – پيوست تصادفات ( )5 )P03-29حوادث
شديد در امور بندري.
در حاالتی نيز که گزارش از شبه حادثه يا رفتار و شرايط نا ايمن و آالينده توسط هر ي

از پرسنل به واحد

 HSEاعالم و ارائه می گردد  :نماينده اي از اين واحد جهت بررسی و پيگيري امور پيشگيري به محل مورد
نظر اعزام می گردد .نماينده  HSEطبق فرم ( )F03-29به محل رويداد اعزام و بخش هاي مرتبط را در اين
فرم پس از حضور در محل تکميل می نمايد.
 -3واحد  HSEموظف است اقدامات مورد نياز پس از اتفاق افتادن ي

رويداد با استفاده از فرم (، )F03-30

از لحاظ درمانی و امور قانونی را پيش بينی و برآورد هزينه هاي انجام شده را بنمايد.پس از انجام اقدامات
پيش بينی شده  ،اقدامات واقعی انجام شده و هزينه هاي آن در اين فرم درج شده و در انتها اثربخشی آن
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 HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

توسط واحد طرح و برنامه سنجيده می شود و در انتها به امضاء مدير امور مالی و اقتصادي ،مدير امور
حقوقی و رييس  HSEمی رسد.
 -4پس از روي دادن ي

حادثه  ،الزم است حادثه بر اساس فرم ( )F03-31توسط واحد  HSEتجزيه و

تحليل گردد و برآوردهاي خسارات مالی و علل حادثه مشخص شود و سپس درباره امور اصالحی و
پيشگيرانه اقداماتی صورت گيرد.
در مميزي عالوه بر اين  ،کليه اقدامات انجام شده در رابطه با پيامدهاي زيست محيطی در قالب
جمع آوري مستندات گزارش حوادث  ،تجزيه و تحليل  ،اقدامات مورد نياز و اعزام پرسنل مرتبط براي
پيگيري و اجراي اقدامات عملياتی دربارۀ مسائل رخ داده  ،جمع آوري اطالعات از اقدامات انجام شده و در
انتها ميزان اثر بخشی اقدامات صورت گرفته  ،جزء امور پايش و اندازه گيري محسوب می گردد  .بنابراين
امور پايش و اندازه گيري در دو بخش عمده مميزي ها (خوداظهاري و کنترل هاي ادواري و انطباق) و
مجموعه اقدامات پس از حوادث زيست محيطی طبقه بندي می گردد .
الزم به ذکر است شدت ،احتمال وقوع و احتمال کشف (تشخيص) پيامد /حادثه و عدد ارزيابی
اولويت ي

پيامد /حادثه در نسخه نخست فرم بررسی اثرات زيست محيطی ( )F03-27و فرم ارزيابی ايمنی

و بهداشت شغلی ( )F03-12براساس شرايط حاضر شرکت دربارۀ پيامدهاي جنبه هاي اشاره شده زيست
محيطی و حوادث ناشی از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی تکميل گرديده است و پس از هر مميزي يا
رويداد بازنگري می گردد و طبعاً آخرين بازنگري مبناي تصميمات پس از آن خواهد بود در فرم حاضر و در
بازنگري هاي جديد براساس دستورالعمل مديريت و ارزيابی ريس

( )W03-01عمل می گردد و ممکن است

روش هاي پيشگيري در آن نياز به روز آوري داشته باشد.
مميزي هاي ادواري (فرم چ

ليست مميزي  )F03-26با تأييد مدير طرح و برنامه شرکت و از

طريق نامه رسمی و طبق برنامه مميزي داخلی (فرم  )F03-23با ذکر سرفصل به واحد هاي مختلف اعالم می
گردد  .مميزي هاي موردي نيز بصورت سرزده از واحدهاي مؤثر بر کيفيت خدمات و محصوالت شرکت قابل
برنامه ريزي و انجام است.
 -6-3اقدامات اثربخشی
اقدامات اثربخشی شامل مجموعه اي از امور می شود که عموماً به تهيه گزارش ها و رويه هايی
سنجشی از اثربخشی فعاليت هاي مرتبط با امور زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی شرکت از قبيل

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 HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

شناسايی جنبه ها و پيامدها  ،خطرات و حوادث ناشی از آن و نيز برنامه ريزي براي انجام اقدامات پيشگيرانه
مربوط به آنها با استفاده از گزارش رويدادها و فعاليت هاي صورت گرفته می شود.
براساس گزارش هاي فوق نقاط قوت و ضعف سازمان در اين بخش شناسايی شده و در کميته هاي
فرعی يا اصلی  HSEدر دوره هاي ساليانه در ابتداي هر سال مطرح می گردد و تصميم گيري هاي الزم در
جهت رفع نقايص و نقاط ضعف صورت می گيرد .در هر جلسه از اين کميته ها ميزان پيشرفت ادواري در
برنامه ها توسط واحد  HSEتهيه شده و به حاضرين در جلسه ارائه می گردد .پس از هر مميزي و بر اساس
اطالعات مندرج در فرم کنترل انطباق ( )F03-34و مجوزهاي صادر شده از سوي  ، HSEدر مواردي نظير
تعدد عدم انطباق ها و تکرار خطاها در انجام امور ،تصميمات الزم جهت رفع مشکالت در جلسات کميته ها
گرفته شده و در مورد اقدامات الزم اصالحی تصميم گيري می گردد .اين تصميم ها پس از تصويب به واحد
مرتبط اعالم می گردد و در نزديکترين مميزي آتی مورد پيگيري قرار می گيرد .اين اقدامات اصالحی طبق
روش اجرايی اقدامات اصالحی و پيشگيرانه ( )P03-04صورت می گيرد.
 عالوه بر گزارش هاي ادواري که جهت بايگانی در سوابق  HSEو ارائه به مديريت ارشد شرکت تهيه
می گردد  ،گزارش نيز بصورت ادواري از فعاليت هاي بخش  HSEشرکت تهيه و به سازمانهاي مسئول
(در صورت صالحديد) دربارۀ امور زيست محيطی ارسال می گردد .
 انتخاب سر مميز و تيم مميزي برعهده رئيس  HSEمی باشد .در اين انتخاب از مشاوره مديران ذي نفع
نيز استفاده خواهد شد .
 اعالم نتايج مميزي با صالحديد مدير طرح و برنامه به تفکي

واحدها قابل ارائه در سيستم جامع

شرکت می باشد.
 در صورت صدور بيش از  3مورد عدم انطباق اصلی (( )Majorيا تعدد عدم انطباق هاي اصلی)  3ماه به
واحد مربوطه فرصت داده خواهد شد تا ايرادات را بر طرف نمايد و در غير اينصورت ضمن مميزي مجدد
 ،مراتب به مديريت ارشد شرکت جهت اقدامات الزم ارجاع و اطالع داده خواهد شد .

 -1 -6-3شرایط ابقاء
الف – رفع موارد نامنطبق صادر شده در دوره قبل
ب-عدم وجود بيش از سه مورد عدم انطباق اصلی ()Major
ج-اثبات بهبود مداوم بصورت کمی يا قابل قبول براي سر مميز

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 HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

ضمایم :
فرم ارزيابی ايمنی و بهداشت شغلی**************F03-12
فرم کنترل انطباق محموله******************* F03-13
فرم برنامه مميزي داخلی ********************F03-23

فرم چ

ليست مميزي داخلی*****************F03-26

فرم بررسی اثرات زيست محيطی****************F03-27
فرم گزارش F03-28*************************HSE
فرم ارسال نماينده  HSEبه محل رويداد************ F03-29
فرم اقدامات مورد نياز پس از رويدادF03-30**************.
فرم تجزيه و تحليل حادثه ********************F03-31

فرم چ

ليست کنترل عمليات *****************F03-34

فرم جامع کنترل عمليات F03-35***************** HSE
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

پیوست :1جدول کنترل عملیات HSE
فرم جامع کنترل عملیات ( HSEکد سند( )F03-35 :تاريخ تصويب)22/11/31 :
رديف

نام واحد

1

حمل جاده اي

2

حمل جاده اي

3

حمل جاده اي

4

حمل جاده اي

5

حمل جاده اي و انبارو...

6

حمل جاده اي

7

حمل جاده اي

کنترل عمليات

کد دستورالعمل
کنترل

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و رعايت
اصول مواجهه با کاالهاي خطرناک

W03-05,
W03-07

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و رعايت
اصول مواجهه با کاالهاي خطرناک و امور
کنترل ناوگان

W03-05,
W03-07,
P10-03

نگهداري و تعميرات و کاليبراسيون ناوگان،
امور کنترل ناوگان ،استفاده از تجهيزات
حفاظت فردي ،رعايت اصول حمل و
مواجهه با کاالهاي خطرناک و خدمات
نامنطبق

P10-01,
P10-02,
P10-03,
W03-05,
W03-07,
P03-08

بلی

رعايت اصول حمل و مواجهه با کاالهاي

W03-05,
W03-07

بلی

نوع فعاليت

تخليه
محموله
مخزن

از

بارگيري
محموله
مخزن

به

حمل
محموله
کشنده
(راهبري
ناوگان)

با

شستشو،
هواگيري و
پرج مخزن

داراي
شرايط
اضطراري

خطرناک و

استفاده از تجهيزات حفاظت

بلی

بلی

کد
دستورالعمل
شرايط
اضطراري
P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12
P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12
P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12,
P03-09
P03-09,
W03-06,
W03-12

مسوول
پايش

شاخص

سرپرست پايانه
جاده اي
نمايندگی و
راننده

تعداد حادثه بدليل
تخليه نا ايمن

سرپرست پايانه
جاده اي
نمايندگی و
راننده

تعداد حادثه بعلت
بارگيري نا ايمن

رييس تعميرات و
نگهداري ،رييس
عمليات حمل،
راننده

تعداد تصادفات

تعداد محموله هاي
دچار آلودگی

رييس عمليات
حمل و راننده

فردي

کار در ارتفاع

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و رعايت
امور جابجايی ،انبارش و تحويل

W03-07,
P09-01

بلی

تعميرات
نگهداري
ناوگان

نگهداري و تعميرات ناوگان ،امور کنترل
ناوگان ،استفاده از تجهيزات حفاظت فردي
و خدمات نامنطبق

P10-01,
P10-03,
W03-05,
P03-08

بلی

کاليبراسيون
مخازن

کاليبراسيون ناوگان ،امور کنترل ناوگان،
استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و
خدمات نامنطبق

P10-02,
P10-03,
W03-05,
P03-08

بلی

P03-09,
W03-12

رييس عمليات
حمل ،سرپرست
انبار

تعداد حوادث منجر
به سقوط

P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12,

رييس تعميرات و
نگهداري و ناظر
تعميراتی ،رييس
عمليات حمل،
راننده

تعداد حوادث ناشی
از PM

P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12,

رييس تعميرات و
نگهداري و ناظر
تعميراتی ،رييس
عمليات حمل،
راننده

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.

تعداد نشتی ،ريزش
و آتش سوزي و
انفجار به علت
نبودن
کاليبره
تجهيزات
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
8

حمل جاده اي

2

و......

حمل جاده اي

11

انبارداري

11

انبارداري

12

انبارداري

13

انبارداري و...

14

انبارداري

15

انبارداري و...
و....

خدمات بندري و....

17

انبارداري ،خدمات بندري

16

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

تصادفات

رعايت اصول تعميرات و نگهداري ناوگان،
رعايت امور کنترل ناوگان ،رعايت اصول
حمل مواد خطرناک

P10-01,
P10-03,
W03-07,

بلی

P03-09,
W03-05,
W03-06,
W03-07

رييس تعميرات و
نگهداري و ناظر
تعميراتی ،رييس
عمليات حمل،
رييس  HSEو
راننده

تعداد تصادفات

جوشکاري

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ،رعايت
اصول مواجهه با کاالهاي خطرناک

W03-05,
W03-07

بلی

W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12

رييس تعميرات و
نگهداري و ناظر
تعميراتی

تعداد حوادث ناشی
از جوشکاري نظير
آتش سوزي و
انفجار

چيدمان کاال

رعايت اصول انبارش و استفاده از تجهيزات
حفاظت فردي

P09-01,
W03-05

خير

مانور و کار
با ليفتراک

رعايت اصول استاندارد کار با ليفتراک،
استفاده از تجهيزات حفاظت فردي  ،روش
تعميرات نگهداري ليفتراک و خدمات
نامنطبق

W03-03,
W03-05,
P10-01,
P03-08

و

رعايت اصول استاندارد کار با ليفتراک،
رعايت چيدمان و انتخاب محل نگهداري
مناسب ،استفاده از تجهيزات حفاظت فردي
و رعايت اصول حمل و مواجهه با کاالهاي
خطرناک

W03-03,
P09-01,
W03-05,
W03-07

تهويه محيط
کار عملياتی

تجهيز محيط کار به تهويه (ترجيحا

W03-08,
W03-05

جابجايی
نگهداري
کاال (بويژه
کاالي
خطرناک)

اتوماتي ) و

استفاده از تجهيزات حفاظت

-

در
کار
محيط انبار

رعايت اصول انبارداري و استفاده از
تجهيزات حفاظت فردي و رعايت ارگونومی

P09-01,
W03-05,
W03-08

کار در فضاي
آلوده

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ،رعايت

W03-05,
W03-07

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ،رعايت

W03-05,
W03-07

رعايت اصول استاندارد کار با جرثقيل،
استفاده از تجهيزات حفاظت فردي  ،روش
تعميرات نگهداري جرثقيل و خدمات
نامنطبق

W03-04,
W03-05,
P10-01,
P03-08

کار در فضاي
قابليت
با
انفجار
مانور و کار
با جرثقيل

اصول حمل و مواجهه با کاالهاي خطرناک

بلی

خير

فردي

اصول حمل و مواجهه با کاالهاي خطرناک

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

P03-09,
W03-06,
W03-12
P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12

P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12
P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12
P03-09,
W03-06,
W03-10,
W03-11,
W03-12
P03-09,
W03-06,
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.

رييس انبارها و
اپراتور

رييس انبارها و
اپراتور ليفتراک

رييس انبارها و
اپراتور

رييس واحد و
اپراتور

ميزان ضايعات
محصوالت

تعداد حوادث ناشی
از مانور ليفتراک

ميزان ضايعات و
حوادث ناشی از
جابجايی و نگهداري

تعداد حوادث ،تعداد
بيماري هاي تنفسی

رييس انبارها و
اپراتور

ميزان ضايعات،
تعداد حوادث ،تعداد
بيماري هاي شغلی

رييس واحد و
اپراتور

تعداد حوادث ،تعداد
بيماري هاي شغلی

رييس واحد و
اپراتور

تعداد حوادث ،تعداد
بيماري ها و آسيب
هاي شغلی

رييس واحد و
اپراتور

تعداد حوادث ناشی
از مانور جرثقيل
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کد فرمF03-03/A :

نام سند :روش اجرایی HSE

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
18

دفاتراداري

12

دفاتراداري

21

صفحات داخلی

کد سندP03-07/A :

دفاتراداري

رعايت ايمنی و بهداشت فضاي کار و
ارگونومی

W03-08

خير

کار با ماشين
هاي اداري

رعايت اصول کار با ماشين هاي اداري

W03-08

خير

-

کار با رايانه

رعايت اصول کار با رايانه

W03-08

خير

-

انجام
اداري

امور

-

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.

مدير امور اداري و
کاربر

تعداد شکايت ،تعداد
بيماري و آسيب
شغلی

مدير امور اداري و
کاربر

 ،تعداد بيماري و
آسيب شغلی

مدير امور اداري و
کاربر

و

تعداد بيماري
آسيب شغلی
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کد فرمF03-03/A :

