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تْیِ کٌٌذُ  :بخص ایوٌی ،بْذاضت ٍ هحیط زیست

ثسوِ تعبلی

خجر – تطکیل جلسبت تَجیْی  HSEتوبهی پیوبًکبراى فعبل

تا تَجِ تِ اّویت رعایت اصَل اجرائی HSEدر کارگاُ ّای عولیاتی پیواًکاراى زیرهجوَعِ ضرکت فاضالب
تْراى ٍ ًظر تِ جاری سازی سیستن ارزیاتی HSEپیواًکاراى در آیٌذُ ًسدیک در زهاى ترگساری هٌاقصِ ٍ اجرای
پرٍشُ  ،از ایي پس قثل از ضرٍع پرٍشُ ّا جلسِ تَجیْی HSEترای پیواًکاراى هرتَطِ تطکیل هی گردد ٍ در
هَرد پرٍشُ ّای در حال اجرا در طَل آتاى هاُ تا تذٍیي ٍ اعالم ترًاهِ زهاًثٌذی ،جلسات تَجیْی  HSEترای
توام پیواًکاراى فعال ترگسار گردیذ .هَارد هطرٍحِ در جلسات تطرح زیر هی تاضذ:


اّویت ٍ دلیل اتالغ خط هطیء تَسط هذیریت ارضذ ٍ لسٍم آگاّی ٍ تثعیت از آى تَسط کلیِ
عَاهل زیر هجوَعِ ضرکت فاضالب تْراى



لسٍم تذٍیي ٍ اجرای ترًاهِ ایوٌی  ،تْذاضت ٍ هحیط زیست) (HSE-PLANدر پرٍشُ ّا تَسط
پیواًکاراى ٍ ضرح هَارد هْن آى



لسٍم آگاّی ٍ اجرای تواهی آئیي ًاهِ ّای کطَری ٍ تخطٌاهِ ّا ٍ دستَرالعول ّای اتالغی از
ضرکت فاضالب تْراى



اّویت گسارش رٍیذادّا تِ دفتر ٍ HSEتجسیِ ٍ تحلیل آًْا



اّویت فرٌّگ سازی از دیذگاُ  HSEجْت ارتقاء ٍ تْثَد سطح ایوٌی ٍ تْذاضت کارکٌاى
ستادی ٍ اجرائی در تواهی عَاهل زیرهجوَعِ ضرکت فاضالب تْراى
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السام آهَزش
چرا آهَزش ایوٌی ٍ تْذاضت تسیار هْن است
هخبطت هتي  :هذیراى  ،ثخص ّبی آهَزش  ،هسئَلیي  HSEکبرفرهب ٍ هطبٍر ٍ پیوبًکبر

ّوبًطَر وِ ّوِ هب هیذاًین  ،حَادث ًبؽی اس وبر یىی اس هْوتزیي هؾىالت در فٌبیغ ّغتٌذ .تحمیمبت ثز
حَادث ؽغلی  ،تأحیزات هٌفی ایي رٍیذادّب ثز لزثبًی ّب  ،خبًَادُ ّب ّ ،وىبراى ٍ در ول ثز جبهؼِ دارد ،را تبئیذ
هی وٌذ.

پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار باید یک کلید مهم برای هر کسی در کار باشد .ثؼٌَاى
هتخققیي ،هب ثبیذ داًؼ ٍ فزٌّگ خَدهبى را ثِ عطح دیگزاى ثزعبًین ،وِ اغلت اس طزیك رفتبرهبى ثبیذ
افالح ؽَد ٍ ،گبم اٍلیِ آى اس طزیك آهَسػ والعیه ٍ رعوی هْیب هیگزدد .

دریافت اطالعات ٍ آهَزش ایوٌی ٍ بْذاشتی هیتَاًذ از طریك ّای زیر بِ ها کوک کٌٌذ:


اطویٌاى از ایٌکِ کارکٌاى ها صذهِ ًذیذُ اًذ یا با کاری کِ اًجام هی دٌّذ بیوار ًشذُ اًذ.



تَسعِ فرٌّگ ایوٌی ٍ بْذاشت هثبت  ،در حالیکِ کار ایوي ٍ بْذاشتی هاّیت دٍم ّر شخصی
شَد.



دریافت آًکِ چطَر ها هی تَاًین هذیریت ایوٌی ٍ بْذاشت بْتری داشتِ باشین  ،البتِ از طریك
جوع آٍری بازخَر ٍ تشَیك هباحثِ ّای ریسک ّای شغلی هیاى کارکٌاى.



داًستي ٍظایف لاًًَی هاى کِ بایذ از ایوٌی ٍ بْذاشت کارکٌاى هاى حفاظت کٌین.

در حبلی وِ ؽه ًذارین ّذف اٍلیِ آهَسػ ثْجَد ایوٌی ٍ ثْذاؽت در هحیط وبر اعت ،اهب اًذاسّگیزی
خزٍجی تأحیز ایي آهَسػ وبر ثغیبر دؽَاری اعت.

الجتِ  ،هی تَاى ًزخ حَادث ٍ فذهبت را ثؼٌَاى یه

ؽبخـ اًذاسُ گیزی در ثْجَد ؽزایط هحیط وبر تلمی وزد ،سیزا وَؽؼ ثزای ارتمبء عطح ایوٌی هٌتج ثِ وبّؼ
تؼذاد گشارؽبت حَادث ًیش هی گزدد.
«ّذف آهَزش ایوٌی ببیذ بْبَد سطح آگبّی ایوٌی کبرکٌبى ببضذ ٍ بِ آًْب ًطبى
دّذ کِ چطَر رفتبر ایوي لببل لبَلی داضتِ ببضٌذ».
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چرا افراد آهَزش ًوی ثیٌٌذ؟

اغلت دالیل ایٌىِ اس آهَسػ اجتٌبة هی وٌٌذ ؽبهل هَارد سیز اعت:
 پیوبًىبراى هذت وَتبّی در حبل فؼبلیت در پزٍصُ خَد ّغتٌذ ٍ تَجیْی در فزف پَل سیبد
ثزای آهَسػ ّبی طَالًی هذت ًویجیٌٌذ.
 وبرگزاى آهَسػ دیذُ هوىي اعت ثذلیل پیذا وزدى ؽغلی ثب درآهذ ثبالتز ،ؽغل فؼلی خَد را
تزن وٌٌذ .ایي افزاد هوىي اعت جذة ؽزوت پیوبًىبر دیگزی ؽًَذ وِ پَل را ثزای
آهَسػ فزف ًوی وٌذ ٍ در ػَك پیؾٌْبد درآهذ ثبالتزی ثِ افزاد هی دّذ.
آهَزش چیست؟

آموزش به معنی کمک به فرد است که یاد بگیرند چطور کاری را انجام دهند ،یا بطور ساده می توان گفت که
به افراد اطالعات می دهد .آموزش فقط به معنی دوره های کالسی رسمی نمی باشد .آموزش کمک می کند
افراد مهارت و آگاهی کسب کنند ،و در جنبه های ایمنی و بهداشت کارشان صالحیت پیدا کنند.
ػوَهبً دٍ ًَع آهَسػ ایوٌی ٍجَد دارد:
)1

آهَسػ تخققی ایوٌی در هؾبغل  ،وِ ّذف آى ثیؾتز آهَسػ اهَری اعت وِ ثب تَجِ ثِ هبّیت
خبؿ آى ؽغل هَرد ًیبس اعت .هؼوَالً ایي گًَِ هؾبغل ؽبهل ٍظبیف عزپزعتبى اعت  ،وغبًی وِ
توبط هغتمیوی ثب فؼبلیت ّبی هختلف ٍ ٍیضُ دارًذ ٍ هَظف ثِ اجزای رٍساًِ دعتَرالؼول ّبی
ایوٌی در ٍظبیف  ،هبؽیي ّب  ،اثشار آالت ٍ فزآیٌذ ّب ّغتٌذ ،هی ثبؽذ.

)2

آهَسػ ثزًبهِ ریشی ؽذُ  ،هبًٌذ آهَسػ ایوٌی ػولی  ،آهَسػ هذیزیت  ،آهَسػ هْبرت ّب یب
ثبسیبثی هْبرت ّب ،وِ تَعط عبسهبى ثزًبهِ ریشی هی گزدًذ ٍ ثغتگی ثِ هذیزیت ریغه طجك خط
هؾیء ٍ ًیبسّبی عبسهبًی ٍ لبًًَی دارد.

لجل اس ایٌىِ وبروٌبى ثتَاًٌذ ایوي وبر وٌٌذ ،آًْب ثبیذ ثب دعتَرالؼول ّبی ایوٌی در ٍظبیفؾبى آگبُ ؽًَذّ .ذف
آهَسػ ایوٌی ثبیذ ارتمبء آگبّی ایوٌی وبروٌبى ثبؽذ ٍ ثِ آًْب ًؾبى دّذ چطَر رفتبر ایوٌی لبثل لجَلی اس خَد
ثزٍس دٌّذ.
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چِ کسی ًیبز ثِ آهَزش ّبی ایوٌی ٍ ثْذاضتی دارد؟
ّر کسی کِ ترای ضوا کار هیکٌذً ،یاز دارد تذاًذ چطَر ایوي ٍ تذٍى ریسکْای تْذاضتی کار کٌذ .آًْا ًیاز
دارًذ در هَرد خطوطیء ایوٌی ٍ تْذاضت سازهاى ّ ،واٌّگی ّا ٍ هراتة اجرائی آى ٍ ًقص خَد در اجرای
آى را تذاًٌذ ٍ ًیس تایذ تذاًٌذ هوکي است چطَر تاعث ایجاد اختالل ٍ ًگراًی ّای ایوٌی ٍ تْذاضتی در
سازهاى ضًَذ تا از آًْا پرّیس کٌٌذ.
سبزهبى ببیذ:


هیساى ظرفیت  ،آهَزش  ،آگبّی ٍ تجربِ کبرکٌبًص را در ًظر بگیرد.



اطویٌبى حبصل کٌذ حجن کبر از هیساى تَاًبیی کبر کردى بذٍى حبدثِ در سبزهبى هتجبٍز ًطَد.

برخی کبرکٌبى هوکي است ًیبز بِ آهَزش ٍیژُ داضتِ ببضٌذ ،هبًٌذ:
o

کبرکٌبى تبزُ استخذام ضذُ ًیبز بِ آهَزش پبیِ در هَرد ًحَُ ایوي کبر کردى  ،حتی
ضبهل کوکْبی اٍلیِ  ،اطفبء حریق ٍ ٍاکٌص در ضرایط اضطراری هیببضٌذ .

o

افرادی کِ ضغلطبى تغییر هیکٌذ یب هسئَلیتی هبزاد بِ آًْب هحَل ضذُ است

ًیبز دارًذ

هفبّین ایوٌی ٍ بْذاضتی جذیذ را یبد بگیرًذ.
o

افراد جَاى بیطتر در هعرض ریسک ٍقَع حَادث ّستٌذ ٍ ضوب ببیذ تَجِ ٍیژّبی بِ
ًیبزّبیطبى کٌیذ ٍ آهَزش ّبی الزم را برایطبى برقرار کٌیذ ٍ البتِ ایي ًکتِ هْن است
کِ کبرکٌبى جذیذ  ،بی تجربِ یب جَاى ًیبز بِ ًظبرت قَی تری دارًذ.

o

هْبرت برخی از افراد ًیبز بِ بِرٍزضذى از طریق آهَزش ّبی ببزیببی دارًذ.

ارسیبثی ریغه در عبسهبى ؽوب ثبیذ ّز گًَِ ًیبس آهَسػ ٍیضُ را ؽٌبعبیی وٌذ ٍ الجتِ ایي ًیبسّب در عبسهبى
هختلف هتفبٍت اس یىذیگز هی ثبؽذ.
چطَر ببیذ آهَزش اجراء گردد؟

در اثتذا ،عبسهبى ثبیغتی تؼْذ خَد را ثِ وبروٌبى آهَسؽگز ًؾبى دّذ طَریىِ وبروٌبى آهَسػ را
هْن ثذاًٌذ .
« آهَزش هؤثر ٍ کبرآهذ ببیستی ضبهل آهَزش هْبرت ّبی کبری الزم بِ کبرکٌبى برای اجرای ٍظبیفطبى ببضذ
ٍ ّوچٌیي اطویٌبى حبصل کٌذ کِ هْبرت آى ضغل بِ رٍش ایوٌی ٍ بْذاضتی اًتمبل یبفتِ است».
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آهَزش پٌج گبم دارد:
گبم اٍل – ثررسی کٌیذ سبزهبى ضوب چِ آهَزش ّبیی ًیبز دارد.



هْبرتْب ٍ داًؼ ّبی السم ثزای افزاد جْت اًجبم ؽغلؾبى ثِ رٍػ ایوي ٍ ثْذاؽتی را ؽٌبعبیی وٌیذ.
عپظ آى را ثب هْبرتْب ٍ داًؼ فؼلی افزاد همبیغِ وٌیذ تب ووجَدّب را ثؾٌبعیذ.



تجزثِ خَدتبى اس فذهبت ،ؽجْحَادث یب هَارد ثیوبریْبی ؽغلی را هزٍر وٌیذ.



ثِ ارسیبثی ریغه خَد ًگبُ وٌیذ تب ثجیٌیذ در چِ هَاردی اطالػبت ٍ یب آهَسػ ثؼٌَاى فبوتَرّبی
وٌتزل ریغه ّب ؽٌبختِ ؽذّبًذ.



ثب وبروٌبى یب ًوبیٌذگبى آًْب در هَرد ًمطِ ًظزاتؾبى هؾَرت وٌیذ.



آهَسػ ّبی ّؾذاری هَرد ًیبس ثزای هذیزاى ٍ عزپزعتبى را در ًظز ثگیزیذ:
 چطَر ؽوب ایوٌی ٍ ثْذاؽت را هذیزیت وٌیذ. چِ وغی هغئَل چِ چیشی اعت. ّشیٌِ ًبؽی اس اؽتجبّبت چِ ّب ّغتٌذ. چطَر هخبطزات را ثؾٌبعٌذ ٍ ریغه ّب را ارسیبثی وٌیذ. -هخبطزات هَاجِ ؽذُ ٍ الذاهبت وٌتزلی آًْب چِ ّغتٌذ.

گبم دٍم -اٍلَیت ثٌذی آهَزضی خَد را اًجبم دّیذ.



آیب اس دیذگبُ لبًَى ؽوب ثبیذ آهَسػ خبفی  ،هبًٌذ آهَسػ ووه ّبی اٍلیِ اًجبم دّیذ؟



اٍلَیت ّبی ثبالتز هی تَاًٌذ ؽبهل آًْبیی ثبؽٌذ وِ فمذاى اطالػبت ٍ یب آهَسػ آى ثبػج فذهبت
جذی ؽًَذ ٍ آًْبیی وِ ثِ عَد ٍ هٌفؼت تؼذاد سیبدی اس وبروٌبى هیجبؽذ.



ثب وبروٌبى یب ًوبیٌذگبى در هَرد ًمطِ ًظزاتؾبى هؾَرت وٌیذ.



آهَسػ ثزای وبروٌبى تبسُ اعتخذام ؽذُ ٍ آًْبیی وِ ؽغلؾبى را تغییز دادًذ یب هغئَلیت هبسادی
ثؼْذُ گزفتِ اًذ ّویؾِ یه تمذم اعت.

گبم سَم -رٍش ّب ٍ هٌبثع آهَزضی خَد را اًتخبة کٌیذ.

فزاهَػ ًىٌیذ وِ در ایي سهیٌِ هذرعیي خبرجی هی تَاًٌذ ووىتبى وٌٌذ.

6

 رٍػ ّبی خَدتبى را اًتخبة وٌیذ  ،ثزای هخبل:
 دادى اطالػبت یب آهَسػ دعتَرالؼولی تؼلین اجزایی یب آهَسػ ؽغلی آهَسػ در والط عیغتن یبدگیزی ثبس ٍ اس راُ دٍر آهَسػ گزٍّی یب اًفزادی عیغتن یبدگیزی تؼبهلی یب ثز هجٌبی وبهپیَتز فىز وٌیذ چِ وغی هی تَاًذ در تْیِ هطبلت  ،تجْیشات یب دٍرُ ّبی آهَسؽی ثِ ؽوب ووه وٌذ .
ؽوب هی تَاًیذ هَارد سیز را اهتحبى وٌیذ ،ثزای هخبل:
 اًجوي ّبی تجبری هتخقـ هؤعغِ ّبی آهَسؽی عبسهبى ّبی آهَسؽی خقَفی هؾبٍراى هغتمل ایوٌی ٍ ثْذاؽتی افزاد وبرفزهب افزاد تَاًب در اػطبی فالحیتگبم چْبرم -آهَزش را اجراء ًوبییذ.

عؼی داؽتِ ثبؽیذ اطویٌبى حبفل وٌیذ اس ایي وِ آهَسػ تبى ؽبهل اعتفبدُ اس تىٌیه ّبی هزعَم تَاًوٌذعبسی
ثبٍرّب ٍ ادران ّب طجك فزٌّگ ثَهی ؽوب ٍ تَاًوٌذعبسی فزٌّگ ایوٌی ثزای غٌی ؽذى ثب اعتفبدُ اس توزیٌبت
هلی خَد را داؽتِ ثبؽذ.
o

هطوئي ؽَیذ فْن اطالػبت راحت ثبؽذ ٍ عؼی وٌیذ رٍػ ّبی آهَسؽی هختلفی را ثزای رعبًذى
پیبهتبى اعتفبدُ وٌیذ.

o

هطوئي ؽَیذ وِ آهَسگبر ٍلت وبفی داؽتِ ثبؽذ تب هطبلت  ،هٌبثغ ٍ ایجبد فالحیت را ثب اّویت
ٍیضُ ی ثزای افزاد اًجبم دٌّذ.

گبم پٌجن -ثررسی کٌیذ کِ آهَزش اثرثخص ثَدُ ثبضذ.



آیب وبروٌبى ؽوب فْویذُ اًذ وِ ؽوب اس آًْب چِ هی خَاّیذ؟



آیب آًْب اآلى داًؼ ٍ هْبرت ّبی السم وبر ایوي ٍ ثذٍى ریغه ثْذاؽتی را دارًذ؟
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آیب ٍالؼبً آًْب طجك آهَسػ دیذُ ؽذُ وبر هی وٌٌذ؟



ّیچ ثْجَدی در ػولیبت ایوٌی ٍ ثْذاؽتی عبسهبى ؽوب اتفبق افتبدُ اعت؟



آیب ؽوب اس هذیزاى اجزائی (فف) ٍ افزادی وِ آهَسػ دیذُ اًذ ثبسخَردی دریبفت وزدُ ایذ؟



آیب اطالػبت ٍ یب آهَسػ ثیؾتزی هَرد ًیبس اعت؟



آیب هٌبعت تزیي رٍػ آهَسػ اعتفبدُ ؽذُ ثَد؟



چِ ثْجَدُ ایی هی تَاى ایجبد وزد؟



آیب تغییزی در رفتبر ٍ ػول ایجبد ؽذُ اعت؟



ایي ًىتِ هْن اعت وِ گشارؽبت آهَسػ را حجت وٌیذ.



هب ثبیغتی گشارؽبت حجت ؽذُ آهَسػ را وٌتزل وٌیذ تب آهَسػ ّبی ثبسیبثی هَرد ًیبس در سهبى
هٌبعت خَد اًجبم ؽَد.

«ضوب ببیستی استفبدُ از خاللیت ٍ ابتکبر در
تکٌیک ّبی آهَزضی را در رّي خَد داضتِ
ببضیذ تب بِ آهَزضگیرًذُ ّب کوک کٌذ از
تَاًبیی ٍ ابتکبر خَد استفبدُ کٌٌذ ٍ ایذُ ّبی
جذیذ ایجبد کٌٌذ».
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حرین خطَط اًتقبل ٍ تَزیع ثرق َّایی
هخبطت هتي  :عوَم

آیا تا بحال ٌّگام خریذ ٍ ساخت هٌسل هسکًَی خَد بِ رعایت حرین برق تَجِ ًوَدُ ایذ؟ آیا بِ
رعایت حرین برق شبکِ َّایی فشار لَی با ساختواى هسکًَی خَد دلت کردُ ایذ؟
برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و کاهش اثرات زیان آور هیدان های الکتروهغناطیسی ناشی از خطوط
انتقال نیرو و توزیع نیروی برق چه در هحیط صنعتی و چه در هناطك هسکونی ،بایستی هقررات هربوط به
حرین های حفاظتی رعایت گردد.
طبك لبًَى سبزهبى برق ایراى ٍ تصَیب ًبهِ ّیئت ٍزیراى در سبل  1347حرین خطَط اًتمبل برق عببرتٌذ از:

حرین درجِ  : 1دو نوار در طرفین هسیر خط و هتصل به آن که عرض هر کدام را حرین درجه یک ناهند.
حرین درجِ  : 2دو نوار در طرفین حرین درجه  1و هتصل به آن که فاصله افقی حد خارجی آن از هحور خط
را حرین درجه  2هی ناهند.
هحَر خط  :خط فرضی واصل بین هراکس پایه های خط انتقال انرشی را هحور خط هی ناهند.
هسیر خط  :نواری روی زهین و به هوازات هحور خط که حد خارجی دو طرف آن تصویر هادی های جانبی
خط روی زهین هی باشد.

در هسیر خط ٍ حرین درجِ یک اقذام بِ ّر گًَِ عولیبت سبختوبًی ٍ ایجبد تأسیسبت هسکًَی ٍ داهذاری یب ببغ ،
درختکبری ٍ اًببرداری تب ّر ارتفبع هوٌَع هی3ببضذ ٍ .فقط زراعت فصلی ٍ سطحی ٍ حفر چبُ ٍ قٌبت ٍ راّسبزی ٍ
ضبکِ آبیبری هطرٍط بر ایٌکِ سبب ایجبد خسبرات برای تأسیسبت خطَط اًتقبل ًگردد ٍ اصَل حفبظتی بوٌظَر
جلَگیری از برٍز خطرات جبًی ٍ هبلی رعبیت ضذُ ٍ در هَرد حفر چبُ ٍ قٌبت راُ سبزی قبالً از هسئَلیي عولیبتی
خطَط ًیرٍی برق هجَز گرفتِ ببضٌذ (ٍلی در ّر صَرت ایجبد ضبکِ آبیبری ٍ حفر چبُ ٍ قٌَات ٍ راُ سبزی در
اطراف پبیِ ّبی خط ًببیذ در فبصلِ ای کوتر از

 3هتر از پی پبیِ ّب اًجبم گیرد) .

در حرین درجِ  2فقط ایجبد

تأسیسبت سبختوبًی اعن از هسکًَی ٍ صٌعتی ٍ هخبزى سَخت تب ّر ارتفبع هوٌَع هی ببضذ.
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تصبٍیر حرین ّبی خطَط اًتمبل ًیرٍ ٍ تَزیع ًیرٍی برق (فبصلِ ّب بر حسب هتر هی ببضٌذ)
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