
فاتحین صنعت شریف

زیست، ایمنی و محیطسالمتمقرراتی واجرایدستورالعمل
HSEالزامات

هـدف
هاي ها را به شرکتتوجهی از این  فعالیتهاي خود، واگذاري بخش قابلپروژهدر راستاي اجراءشرکت فاتحین صنعت شریف

هاي الزم یزي صحیح، آموزش مناسب، ارزیابی و اعمال نظارتبرنامهها و پیمانکاري الزم دانسته و لذا نظارت مستمر بر این شرکت
در این راستا دستورالعملهاي مختلفی را براي پیمانکار خود تنظیم نموده است که یکی از مهمترین آنها داند.را ضروري می

قررات سالمت، ایمنی و محیط زیست میباشد.دستورالعمل مربوط به م
دهی در هنگام عقد قرارداد، آموزش کافی، ایجاد سیستم گزارشپیمانکارانهاي مسئولیتتشریح صریح منظوربهاین دستورالعمل 

تدوین گردیده است.مؤثر، ممیزي و ارزیابی عملکردهاي آنها
به منظور ایجاد شرایط ایمن انجام کار، استفاده صحیح از آن ن صنعت شریففاتحیهدف از تهیه این دستورالعمل ارائه یک سند در

، از بروز آنها، حفظ تاسیساتپیشگیريمنظور کنترل حوادث و هپیمانکاران بکلیه جهت استفاده HSEاجراي مقررات و 
، بهداشت و سالمت آنهاء سطحارتقا،ایمن از نیروي انسانیاز خطرات احتمالی، استفاده بهینه وهاآالت وسایر دارائیماشین

باشد.زیست و مدیریت صحیح و دفع مناسب مواد زائد میحفاظت از محیط

کاربردهـدامن
و نیز رعایت کلیه پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت، تدوین گردیده فاتحین صنعت شریفاین دستورالعمل براي استفاده در 

باشد.االجرا میو الزم

: کلـیات
خواهدشد.بینی پیمان پیشاصلی از ضمائمعنوان یکیورالعمل بهتاین دسیک نسخه ازانعقاد قرارداد،مانز
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صاص دهد. این درصد بایستی به صورت دقیق تاخHSEه امور بدرصدي از کل مبلغ قرارداد را ،بایستمیفاتحین صنعت شریف
رسانی، سازي و اطالعفرهنگپرسنل،HSEو کارشناسی براساس هزینه اقالم مورد نیاز (وسایل حفاظت فردي، آموزش 

ي ابتدادر ) محاسبه شده و پیمانکار ها و روشهاي اجرائی مورد نیاز و...هاي اطفاءحریق، تجهیزات بهداشتی، دستورالعملسیستم
آن گردد.ءاجراارائه و موظف به پروژه 

قابل توسط واحد مربوطه ییدأتاخذپیمانکار وهاي موردنیاز توسطآیتمانجامپس از اعالمHSEمبلغ تخصیص یافته به امور
پرداخت است.

تخصصی کارکنان یاري و عمومی برآورده ساختن تعهدات مربوط به آموزش تواند پیمانکار را درمیشرکت فاتحین صنعت شریف
کارکنان خود رها سازد.HSEنماید. اما این امر نباید پیمانکار را از مسئولیت در تضمین آموزش 

کاري واگذار گردد که براي انجام ایمن و مؤثر آن آموزش کافی را فرا ،تحت هیچ شرایطی نباید به کارکنان مرکز و یا پیمانکار
نگرفته باشند.

رف شده درخصوص ارائه آموزش به پرسنل پیمانکار، از حساب مطالبات پیمانکار توسط شرکت کسر خواهد شد.هاي صکلیه هزینه
منظم جلساتی بین زمانیبایست در فواصلمیاو وابسته است،پیمانکار شدیداً به تعهد و انگیزش HSEازآنجاکه موفقیت برنامه 

در درجه اول اهمیت HSEکار در محل دریابند که مساله هه افراد مشغول ببطوریکه کلی،و پیمانکار تشکیل گرددمرکزنماینده 
آن براساس قوانین و استانداردهاي حفاظت و ءباشد و اعضافاصله زمانی جلسات مذکور حداقل یکبار در ماه میقرار دارد.
کار و امور اجتماعی باشد.کار وزارتبهداشت
اختیارهاي فعالیت آینده آنها در مرکز را در در رابطه با زمینهمورد نیاز و بهداشتی ایمنیالزم موظف است اطالعاتپیمانکار

را در مراحل انتخاب پیمانکار مدنظر قرار دهد.خودنتایج ارزیابی کارفرما نیزوکارفرما قرارداده 
وشن در اختیار آنان قرار دهد تا خود را از پیمانکاران، به طور صریح و رHSEکارفرما می تواند شرح مختصري از انتظارات 

پیشنهادي ارائه نمایند.قالب طرحهايرا نیز در HSEپیمانکاران عملکردهاي 
و واقع شود. در صورت عدم رعایت مقرراتمرکزکار نباید مورد قبول هعملکردهاي ضعیف پیمانکاران مشغول ب

گردد و در غیر اینصورت قرارداد فسخ و پیمانکار از لیست ، کار باید فوراً متوقف شده و تخلف اصالحHSEيهادستورالعمل
گردد.حذف میمرکزکننده در مناقصه مؤسسات شرکت

ارزیابی نماید.اطمینان از شناسایی تمام خطرات توسط پیمانکارحصولمنظورباید پیشنهادات پیمانکار را به
منظور ارزیابی کفایت آنها در انجام کار مربوطه پیشنهادي را، بهتاسیساتیزات و ، تجههاباید دستگاهشرکت فاتحین صنعت شریف
بازرسی نماید و تنها بعد از صدور ،زیست وارد گرددبه افراد، اموال و یا محیطخطريکار بدون اینکه و توانائی آنها در انجام ایمن

اشته باشند. را دو شروع به کارمجوز و گواهی سالمت اجازه ورود به سایت



ان حاصل شود افراد براي انجام نماید تا اطمینبررسیکار را هافراد مشغول بآگاهی و صالحیتبایدشرکت فاتحین صنعت شریف
.هستندکار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربهایمن

هاي پیمانکار را مورد بازنگري قراردهد تا اطمینان حاصل نماید که براي مقابله با هاي اضطراري و دستورالعملباید برنامهشرکت
باشند.نشده کافی میبینیموارد پیش

نکار را به منظور دستیابی به عملیات ایمن، حمایت و تشویق نماید.باید پیماشرکت فاتحین 
الزم را از عملکرد پیمانکار بعمل آورد. HSEو یا ممیزي HSEحق دارد در مواقع لزوم، بازرسی شرکت فاتحین صنعت شریف

ها براي مناقصه ي پروژه که از شرکتالبته بدون اینکه تعهد پیمانکار در این زمینه خدشه دار شود. نتایج ارزشیابی در مراحل بعد
دارند.HSEه بهتري از نظر وضعیت امشده تا امور به پیمانکارانی واگذارگردد که کارنشود، مورد توجه واقعدعوت می

ارزیابی و انتخاب پیمانکار از لحاظ ایمنی:
کار را داشته باشند.ضروري است پیمانکارانی انتخاب شوند که توانائی و صالحیت انجام 

زیست نیز و محیط، ایمنیایمن باید شامل سوابق پیمانکار در رابطه با بهداشتکار بطورمعیار انتخاب عالوه بر انجام
باشد.

.باشندHSEا مقررات نماید که قادر به انجام کار مطابق بانتخابباید پیمانکارانی را شرکت فاتحین 
نیز باشد.)MSDSباید شامل برگه اطالعات ایمنی مواد(،گرددهرگونه پیشنهادکه براي تامین مواد ارائه می

بایست حاوي اطالعات زیر باشد:این برگه می
خطرات بهداشتی و زیست محیطی مواد و راهکارهاي مقابله با آنها
 و نقل و نگهداري مواداحتیاطات الزم به هنگام حمل
احتیاطات ضروري در زمان بکار بردن مواد
اقدامات الزم به هنگام نشت مواد
هاي اضطراريخطرات و اقدامات در رابطه با وضعیت.

باید شامل برگه اطالعاتی خطر نیز باشد.،گرددکه براي تامین دستگاه و یا تجهیزات ارائه میهر پیشنهاد
وي اطالعات زیر باشد:این برگه می بایست حا

ها)خطرات فیزیکی (مانند نقاط گیر در دستگاه
(... مانند میزان صدا، تشعشع و) خطرات بهداشتی
هاي ویژهها و محافظتحفاظ
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پیشنهاد هرگونه حفاظت الزم توسط شرکت مزبور
را بررسی و در برنامه ارزیابی پیشنهاد مورد توجه قرار دهد.HSEباید خطرات و شرایط عملیات ایمن و مرتبط با 

ها هاي پیشنهادي، بازرسی فیزیکی بعمل آورده و اطمینان حاصل نماید که تمام حفاظباید از دستگاهشرکت فاتحین
.باشندو مطابق با استاندارد میهاي در نظر گرفته شده توسط پیمانکار، کافیمحافظتو

آورد.مربوطه بعمل میمواردالزم براي اصالحقرارداد اقداماتشود که درصورت عقدپیمانکار باید متعهد
افقات الزم و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته و توشرکت فاتحین هاي قبل از عقد قرارداد باید موضوعات کلی از قبیل مسئولیت

برروي جزئیات کار بعمل آید.
ها گنجانده شود:در توافق مربوطه باید موارد زیر بعنوان حداقل

 ایمنی و اضطراريتجهیزاتتدارك تاسیسات و
محیطیارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست
 ترتیب الزم براي مشارکت نیروي کار در امورHSE

(براساس دستورالعمل صدور پروانه کار).هاي ایمن کارمصدور مجوزهاي کاري و تامین سیست
(براساس دستورالعمل ثبت و گزارش حوادث) گزارش رویدادها و حوادث
هاي اضطراريتدوین دستورالعمل

تهیه وسایل حفاظت فردي:
هاي هر یمن همچنین مسئولیتالزم است در اسناد مربوط به قرارداد، صراحتاً، استانداردهاي قابل قبول مربوط به عملکردهاي ا

گروه تشریح گردد.  
مشخص نماید:زیرموارد از طریق ارزیابیپیمانکار راHSEاست اثربخشی عملکرد کارفرما موظف

هاي بودن برنامهکاملHSE کار و استانداردهايآن با محلتناسبپیمانکار وHSEکارفرما
 میزان بروز بیماریها و صدمه
 برنامهHSEهاي رکنان پیمانکار که مسئولیتکاHSEشوند و افراد موجود در محل یا افرادي که توسط پیمانکاران گماشته می

دهدهمچنین تخصص و اختیارات آنها را شرح می
باطی پیمانکار در صورت تخلف از اصول ضهاي اجباري و انبرنامهHSE

مخدر و هاي پیمانکار در رابطه با الکل، موادها و برنامهسیاست...
.لیستی از تجهیزات حفاظت فردي که توسط پیمانکار فراهم خواهد شد
هاي توصیفی از برنامهHSE.پیمانکار که به منظور کامل نمودن الزامات قانونی به کار گرفته خواهد شد
هاي آموزشی کارکنان پیمانکارتوصیفی از برنامه
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کاردر ارتباط با ایمنی محیطها و وظائف پیمانکارمسئولیت
باشد.عهده پیمانکار میهها بفعالیتHSEمسئولیت اولیه تامین 

زیست ي سازمان حفاظت      محیطو ضوابط و استانداردهاهاي ایمنی حفاظت قانون کار این دستورالعمل مکمل دستورالعمل
را که در این دستورالعمل نیامده است نیز به مورد اجرا درآورد.و ضوابط مذکورباشد و پیمانکار موظف است مواردي از قانون می

به طور کامل پیروي نماید.ها و استانداردهاي مرکزقوانین، دستورالعمل،مشیپیمانکار موظف است از خط
هاي اجرایی هاي اجرایی و دستورالعملزیست بوده و روشمشی مناسب در زمینه ایمنی، بهداشت و محیطید داراي خطپیمانکار با

HSEکار در امور مذکور را به اثبات برساند.خود را مطابق با خواست کارفرما تهیه کرده و بتواند مشارکت نیروي
تهیه و تدوین نموده و آن را در محدوده فعالیت خود به مورد )HSE(یستزپیمانکار بایستی یک برنامه ایمنی، بهداشت و محیط

اجرا بگذارد.
منظور کلی که بهپیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونه با برنامه

باشد.متناسب می،استکارکنان درنظر گرفته شده)HSE(زیستتضمین بهداشت، ایمنی و محیط
مربوط به ها و مواد مورد استفاده و همچنین آگاهی از خطراتپیمانکار باید احتیاطات الزم شامل تهیه اطالعات در مورد دستگاه

هاي کاري را داشته باشد.سرویس
آشنا شود. همچنین ،ام گیرندکار یعنی جایی که خدمات و یا کارهاي مورد نظر بایستی در آنجا انجپیمانکار الزم است با محل

کار و یا خدمات با آنها روبرو شود، آگاه گردد. بایستی از واحدهاي عملیاتی مجاور و خطراتی نیز که ممکن است درحین انجام
ی را پیمانکار باید تابع نظرات مرکز و دیگر مراجع قانونی بوده و همکاري الزم با آنها داشته باشد. یعنی اگر آنها در محل خطرات

مشاهده کنند درصورت درخواست از پیمانکار باید شیوه عملیات تغییر یابد.



 آموزشHSE:
این زمینه دارا هاي الزم را فرا گرفته و دانش و اطالعات الزم را درزمینه وظایف شغلی خود آموزشپرسنل پیمانکار بایستی در

باشد که درحین کار ممکن است ایجاد شود.میمحیطیزیستباشند. اطالعات مذکور شامل کلیه الزامات ایمنی، بهداشتی و 
پیمانکار بایستی مدارك و مستندات الزم در زمینه آموزش کارکنان خود را فراهم نماید. مدارك بایستی شامل نام افراد آموزش 

زمان اجراي دوره و اسامی مربیان باشد.دیده، محتواي دوره،
کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران جزء نیز شرایط قرارداد بین مرکز و HSEپیمانکار موظف است تضمین نماید که آموزش 

سازد.پیمانکار را محقق می

ها و دفاتر پیمانکار: تجهیز کارگاه
فعالیت خود را آغاز کارفرماکارگاه خود اقدام نموده و پس از تائید جهیزپیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان، نسبت به ت

.نماید
نحو مناسبی نسبت به تعمیر و نگهداري تجهیزات خود اقدام نموده و آزمایشات الزم و بازرسی فنی از پیمانکار موظف است به

زیست را طوریکه هیچگونه خطري افراد، اموال و محیطهب،تجهیزات خود را بعمل آورده و از ایمن بودن آنها اطمینان حاصل نماید
تهدید ننماید.

به تا درصورت بروز حادثه، بتوان سریعاً،برساندکارفرما ازشروع پیمان محل دقیق کارگاه خود را به اطالع پیمانکار موظف است قبل
.یاري حادثه دیدگان شتافت

کارفرما منوط به اخذ مجوز از واحد ذیربط و تائید رگاه یا انبار پیمانکارهرگونه کانتینر و یا تخصیص فضائی جهت کااستقرار
د.باشمی

.صورت پذیردکارفرما HSEکار در کارگاه بایستی با مجوز محلاخذ انشعاب برق جهت روشنائی 
 : تامین وسائل استحفاظی فردي

.اقدام نمایدردي مناسب براي نفرات خودفحفاظتپیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان، نسبت به تهیه وسائل
تهیه گردند و متناسب با ماهیت خطرات و نوع عوامل و استانداردمقاوم، فردي بایستی از جنس مرغوبحفاظتکلیه وسائل

کار باشد.آور موجود در محیطزیان
فاتحین صنعت شریفمورد تائیدکیفیتظر بایستی از نکارگاهقبل از ورود به فردي خریداري شده توسط پیمانکارحفاظتوسائل 

.قرارگیرد
.سرپرستی او از وسائل استحفاظی تحویلی استفاده نمایندریزي نماید که کلیه کارکنان تحتنحوي برنامهه پیمانکار موظف است ب
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گردد:اعمال میکارکنان پیمانکار، برخوردهاي انضباطی زیر طاستفاده از وسائل استحفاظی توسدرصورت عدم
و درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی براي استفاده از وسائل حفاظت فردياخطار شفاهی به پیمانکار
انجام کارنامبرده با تصویب مدیریتاز سپرده حسنکسر(خاطیجریمه براي فردو درخواست اخطار کتبی به پیمانکار............

مرکز). 
لغو قرارداد.

اجباري است: براي کلیه نفرات پیمانکارفردي زیرحفاظتتهیه وسائل 
لباس متحدالشکل با نام و آرم شرکت پیمانکاري.
کفش ایمنی مناسب با نوع کار.

الزامی است:،حسب موردبرفردي زیر براي کلیه نفرات پیمانکارحفاظتوسائل 
عینک ایمنی.
تیگوشی حفاظ.
 (متناسب با آلودگیهاي موجود و با مشورت کارفرما)ماسک و فیلتر ضدگاز
و یا ماسک جوشکاري برحسب نوع کار، کاغذيياماسک پارچه
 دستکش مناسب با نوع کار
در ارتفاع از نوع کمربند ایمنی براي کارFull body harness

چکمه مناسب با نوع کار
ي کارهاي خاصفردي ویژه براحفاظتوسائل سایر

 :کارکنان پیمانکار
.پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، لیست نفرات خود را به واحد ذیربط اعالم نماید

منظور اجراي همچنین پیمانکار مکلف است به.لم و مناسب باشندکلیه کارکنان پیمانکار بایستی داراي شرایط فیزیکی و روانی سا
فنی استفاده نماید. از افراد ماهر و داراي صالحیتو پروژهطرحهرگونه عملیات در سطح 

باشد نسبت به موظف میدرصورت مشاهده هرگونه تخلف، پیمانکار.را رعایت نمایندمرکز HSEموظفند مقرراتکلیه نفرات پیمانکار
.جلوگیري خواهد نمودکارگاه داخل خاطی بهافرادنیز از ورود مرکز حراست بدیهی است،عدم بکارگیري فرد خاطی اقدام نماید



باشد: ممنوع میبراي کلیه افراد و کارکنان پیمانکارکارگاهداخل انجام موارد زیر در
نیک یا هر نوع شعله دیگرگاز پیک،روشن نمودن آتش
بدون اجازه مسئولین مربوطهمحدوده فعالیت تعیین شدهي خارج ازورود به واحدها
بدون هماهنگی با مسئولین ذیربطهاي دیگرواحدسایر ها و تجهیزات دست زدن به دستگاه
لیفتراك و...کامیون، وانتسوارشدن در قسمت بار ،
پرت کردن اشیاء.
نشانی استفاده غیرمجاز از آب آتش
 کاردگیري بدن و لباساز هواي فشرده براي گراستفاده

: ابزار ولوازم کار
بازدید و سالمت HSEکارفرما در امور نمایندة، توسط کارگاهبایستی قبل از ورود به پیمانکارآالت ، تجهیزات و ماشینکلیه وسائل

آنها مورد تائید قرارگیرد.
وسائل برقی بایستی داراي مشخصات زیر باشند: 

باشند)اتصال به زمینارت (اي سیمکلیه وسائل برقی بایستی دار.
ممنوع استکارگاهداراي زدگی به ورود و استفاده ازکابل و سیم برق دو تکه ویا.
کلیه تجهیزات برقی بایستی داراي دوشاخه مناسب باشند.

.یه نمایندکارگاه خود نیاز به اتصال برق داشته باشند، بایستی جعبه برق مناسب تهتجهیزچنانچه پیمانکاران جهت
.جعبه برق بایستی حتماً داراي اتصال به زمین و فیوز اتوماتیک/کلید خودکار از قبیل فیوز مینیاتوري با آمپر مناسب باشد

گیرد.قرار........ کارفرمامورد بازدید و تائید اداره باید مذکورکلیۀ سیستم الکتریکال
خوردگی و یا هرنوع برخوردار بوده وفاقد هرنوع نقص از قبیل شکستگی، تركکاملکلیه وسایل برقی پیمانکار بایستی از سالمت
.عیب دیگري که باعث بروز حادثه گردد، باشند

.قسمت گردنده کلیه وسائل فوق بایستی داراي حفاظ سالم و مناسب باشد
ممنوع هاکارگاهفنی داشته باشند، به نقصئی که داراي نشتی روغن، گازوئیل و یا بنزین بوده و یاهاورود و استفاده از دستگاه

.باشدمی
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.هاي مربوطه سالم و فاقدزدگی باشندو شیلنگاتصاالتهوا بایستی داراي شیراطمینان بوده و کلیهکمپرسورهاي
.هاي جوشکاري بایستی سالم و داراي سیم اتصال به زمین باشندترانس

.و استیلن بایستی داراي کالهک باشندکلیه سیلندرهاي هوا
.سیلندرها بایستی کامالً سالم باشندمانومتر
.باشندو سوراخ سوختگی،هاي مربوطه باید سالم، فاقدزدگیشیلنگ

.ممنوع استسیم بجاي بستاستفاده ازباشد وهاي مخصوص محکم شدهبستها بایستی بااتصاالت شیلنگکلیه
.هاي مختلف باشندرنگدرفلکه آن باید سالم وشیروهاي برشکاري نازل

ة کارفرما.مگر با اجاز،در ساعات غیراداري ممنوع استهاي پروژه سایت و کارگاهورود ابزار و وسائل پیمانکار به 
 :نحوه انجام کار

کارفرما اقدام نماید.بایست قبل از تجهیز کارگاه و انجام عملیات اجرائی نسبت به اخذ مجوزکار ازپیمانکار می
HSEکار به باشند، توسط ناظر مربوطه جهت دریافت اجازهمجاز میدر بــدو شروع پیمان بایستی نفرات پیمانکار که داراي امضاء 

.معرفی گردندکارفرما
.ممنوع استکارفرماHSEانجام کار درساعات غیراداري، بدون هماهنگی قبلی با 

.فردي مناسب با نوع کار استفاده نمایندتکار از کلیه وسایل حفاظکارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام
ت حفاظاستفاده از وسایلایمنی و عدمیا بدون رعایت مواردکاربدون دریافت اجازهکاردرصورت انجامکارفرما HSEنمایندة 

باشد.میعهده پیمانکارهار اقدام نموده و تامین خسارات حاصله بنمودن کار پیمانکبه تعطیلفردي، نسبت
کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید و نسبت به پاکسازي و بهسازي محیطپیمانکار موظف است پس از انجام کار

.صورت مستمر این کار را انجام دهدبه
.کار جلوگیري بعمل خواهد آمددر صورت مشاهده از انجام،ام کار ممنوع استلوازم ناقص و ناایمن در هنگاستفاده از ابزار و

.ایمن پیمانکار، درصورت مشاهده توقیف خواهد شدابزار و لوازم نا
آید، تا زمان رفع نقص و نارسائی و صدور مجوز چنانچه از ادامه فعالیت پیمانکار بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی جلوگیري بعمل

.داشتپیمانکار حق هیچگونه فعالیتی را نخواهدکارفرما،سوي مجدد از
گذاري و درجلوي هاي مربوطه را عالمتها و کانالپیمانکار موظف است کلیه حفره،کاري نیاز به حفاري باشدچنانچه جهت انجام

.باشدو ایمن روز قابل رویتمدت شبانهنحوي که در تمامه ب،هشداردهنده قرارداده و یا با وسیله مناسب پوشش دهدآنها عالئم
پرسنلاقدام و در صورت نیاز سریعاً کارنسبت به توقفHSEمحض اعالم مسئولین هدروضعیت اضطراري، پیمانکارموظف است ب

.خود را از محوطه خارج نماید



فاتحین صنعت شریف

 : ورود و تردد وسائط نقلیه
که براي انجام فعالیت خود نیاز به حضور و تردد مکرر وسائط نقلیه دارند، موظفند در شروع پیمان مجوز ورود و فعالیت پیمانکارانی

.ود اقدام نماینداخذ و نسبت به معرفی و ارائه مشخصات کامل رانندگان دائم خحراست کارفرماخودروهاي مذکور را از
.) باید داراي گواهینامه ویژه باشند...لودر، بیل مکانیکی ولیفتراك،رانندگان وسائط نقلیه ویژه ( از قبیل

کار باشند و قبل از شروع بهفنی بوده و از نظر ظاهري نیز داراي شرایط مناسبکلیه وسائط نقلیه ورودي، بایستی سالم و بدون نقص
کارفرما اقدام نمایند.HSEدیه سالمت از نمایندة نسبت به اخذ تائی

عبور نمایند و بدون اجازه حق ورود به،تعیین شدهمجازو یا مسیرهايمرکزاصلی محلهاي ترددرانندگان پیمانکار تنها بایستی از 
ندارند.هاي دیگر و مراکز ممنوعه راواحد

باشد.ر در ساعت میکیلومت25کارگاه،حـــداکثـــر سرعت مجاز خودرو در
.ممنوع استمحلهاي تردد مرکز اکیداَ گرفتن در سبقت

.سوارنمودن سرنشین بیش از ظرفیت در اتاق خودرو و یا در سمت چپ راننده ممنوع است
.باشدممنوع میتعریف شده مجازمکانهايدربجزمرکز در سطحآالتماشینتعویض روغن و شستشوي هرگونه تعمیر،

.کامیون ممنوع استظرفیت در وانت یابیش ازحمل بار
تائید مجدد نمایندةتا زمان کارگاه و حق رانندگی در سطح راننده ضبطۀچنانچه راننده پیمانکار مرتکب تخلف شود، گواهینام

HSE گرددخاطی سلب میفرداز کارفرما.
 : وقوع حوادث و شرایط اضطراري

.گزارش نمایدکارفرما رگونه حادثه، مراتب را سریعاً به موظف است درصورت وقوع هپیمانکار
را تهیه نموده و براي متناسب با نوع فعالیتفردي مناسب نظیر ماسک و فیلترگازهاي مختلف پیمانکار موظف است وسایل حفاظت

.اختیار کارکنان خود قراردهدمواقع اضطراري در
و یا اعزام به درمانگاه یا بیمارستان وجود داشته باشد، مسئولین پیمانکار ضمن حوادث بوقوع پیوسته، نیاز به امدادچنانچه در

.طالع دهندااکارفرمبهمحل وقوع حادثه همکاري در اعزام مصدوم به درمانگاه و یا بیمارستان بایستی مراتب را با ذکر نام مصدوم و
.برساندکارفرما اطالع بهحادثهمحلریق، مراتب را با ذکرسوزي، پیمانکار موظف است ضمن سعی در اطفاءحدرصورت وقوع آتش

آوري نفرات پراکنده خــودجمــعبهسریعاً نسبتپیمانکــار بایستیاضطراري، مسئولــینو اعالم وضعیتحادثهدرصورت وقوع
عمل نمایند.ایمنیهاي دستورالعملمطابقاقدام نموده و



عهده دارد، در زمان اعالم وضعیت اضطراري بایستی نسبت به هجان کارکنان خود را باینکه پیمانکار مسئولیت حفظبهنظر
ذکر مشخصات کامل با اطالع کارفرما خود اقدام نموده و درصورت مفقود شدن افراد مراتب را سریعاً به االمرآمارگیري افراد تحت

.گـزارش نمایداعالم وکارافراد و محل
حادثه ممنوع است و در مورد پیمانکارانی که کارکنان آن، این دستورالعمل رارعایت نکنند، اقدام ورود افراد غیرمجاز پیمانکار به محل

.اعمال خواهد گردیدمرتبط قانونی 
.هاي ضروري آزاد باشدخطوط تلفن واگذار شده به پیمانکارجهت تماسسوزي و شرایط اضطراري، بایستی کلیهدر مواقع آتش

کمپرسی،کش،لجنسیار،هاي آبکشاز قبیل پمپها و تجهیزات متعلق به پیمانکاردر صورت بروز شرایط اضطراري، کلیه دستگاه
گرفت و پیمانکارموظف به همکاري رار خواهندقکارفرماسرپرستیاضطراري کاربرد دارند، تحتوضعیتزمانکه در...ولودر، بلدوزر

.باشدمی
طرح جلوگیري از حوادث و آتش سوزي:

تشریح نماید، در همین جلسه کارفرماHSEنمایندةبرنامه یا طرح جلوگیري از حوادث خود را براي ،کارپیمانکار باید قبل از شروع
کارکنان و ،شدشد و از پیمانکاران خواسته خواهدبحث واقع خواهداحتیاجات ایمنی پیمانکار براي حفظ ایمنی کارگران مورد 

موظف نماید.HSEاجرا و رعایت تمام مقررات سرپرستان خود را از نکات مورد بحث مطلع نموده و آنان را به
بود که درآن زمان د(از جمله کارکنان پیمانکار) تابع مقرراتی خواهن،شوندمرکز وارد میمراکز تحت پوششتمام اشخاصی که به 

سوزي و سایر سوانح تعیین گردیده است.منظور جلوگیري از آتشتوسط مرکز براي اجراي ایمنی در مورد کارکنان و اموال، به
دارد که در تمام مواردي که شرایط انجام کاري براي کارکنان و اموال این حق را براي خود محفوظ میشرکت فاتحین صنعت شریف

باشد بتواند از ادامه تمام یا قسمتی از آن جلوگیري نماید.آمیزانکار مخاطرهمرکز یا پیم
الزامات قانونی کار که توسط مرکز یا اموال و شرایط محیط، کارکنانایمنیحفظ سالمت وپیمانکار تمام اقدامات احتیاطی براي

را معمول خواهد داشت.،تشخیص داده شده استي اجراي آنها ضرورکشور
زا را اجرا نمایند.آتشموادمورد استعمال دخانیات و حمل را درکارفرما مقررات ف استمانکار موظپی

نسوز، بند، دستکشپیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردي مانند عینک، کفش، کاله و وسایل مخصوص کارهاي معین نظیر پیش
ردهد و براي استفاده از آنها نظارت دقیق بعمل آورد.نقاب جوشکاري و ... را تهیه و در اختیار کارکنان خود قرا
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باشد.در محوطۀ کارگاه ممنوع میموادهرگونه سوزاندن 
شرایط ایمنی تعیین بان ـ ابزار الکتریکی ـ ابزار دستی و نظایرآن) تا وقتی که با حداقلتجهیزات متعلق به پیمانکار (از قبیل نرد

ها، هاي تمامی نردبانایمنی پایهنباید مورد استفاده قرار گیرند. این تجهیزات شامل کفشک،شده توسط مرکز مطابقت نداشته باشد
باشد.زمین و غیره میلمجهز بودن تمام تجهیزات و لوازم الکتریکی به سیم اتصا

و ایمن باشند.استانداردبایستسیستمهاي کار در ارتفاع میها وداربست
درتمام منطقه باید براي نگهداري مایعات قابل احتراق از ظروف ایمن استفاده شود.

به ها و ابزارهاکار نظافت نمایند و این کار شامل جابجا کردن داربسترود که بعد از انجامانتظار میپیمانکارتمام کارگراناز
باشد.میاز محل (در صورت وجود) ضایعاتصحیحو دفع کردنو دورمکانهاي تعریف شده

نصب شده در منطقه توجه نموده و مقررات و تابلوهاي ایمنیتمام پیمانکاران و کارکنان آنها موظف هستند به عالئم راهنمائی
مربوطه را رعایت نمایند.

شان که در تخصصا گماردن آنها به کارهائیلذ،اندشدهکارکنان باید منحصراً مشغول کاري باشند که براي انجام آن استخدام
.ندمجاز نیست،باشدنمی

فنی و متخصص جهت انجام وظایف محوله استفاده نمایند و بکارگیري افراد متفرقه و پیمانکاران موظفند از افراد داراي صالحیت
باشد.مجاز نمی،جهت اجراي امور مورد تعهدکم تجربه

، استفاده از آنها کارفرمانشانی براي نصب در کارگاه خود را که با نظر زات موقت یا قابل حمل آتشپیمانکار موظف است کلیه تجهی
تهیه و کارکنان را با طرز عمل آنها آشنا نماید.،کار به هزینه خودضروري تشخیص داده شده در طول مدت

تمام اقدامات احتیاطی الزم را بعمل خواهند آورد تا از ،اي مطالبه نماینددرتمام مدت کار، پیمانکاران بدون اینکه از مرکز هزینه
شدن کار جلوگیري شود مانند:آمدن خسارت به تجهیزات و اموال و متوقفوارد

آالت.نصب حفاظ روي قسمتهاي گردنده در ماشین
رفع وزن تحمیلی منظورهاضالب بکند و همچنین مجراهاي فهایی که از روي جاده و یا از زیرزمین عبور میحفاظ الزم روي لوله

.و یا تجهیزات دیگرماشین آالت سبک و سنگین، لیفتراك
ها و دیوارهاانجام مقدمات الزم جهت جلوگیري از ریزش کانال.
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برطرف نماید.گیري و پیپیمانکار باید اعمال و شرایط ناایمن را در محیط کار 
بخش باشد. را رعایت کرده و طرز رفتارشان رضایتمرکزبهداشت، ایمنی و زیست محیطیکارکنان پیمانکار باید مقررات 

سوزي و مبارزه با حریق وسایل هاي ویژه که به وي ابالغ شده رعایت نموده و از نظر پیشگیري حوادث و آتشپیمانکار باید احتیاط
آماده نماید.هاي ارائه شدهطبق استانداردکارفرما HSEکمک مهندس ناظر و الزم را به 

کشی برق و تخلیه دود (اگزوز) آنها بدون وسائط نقلیه مورد استفاده توسط پیمانکاران بایستی از نظر فنی کامالً سالم و سیستم سیم
عیب باشد. 
موقع تعمیر ههند نمود تا اطمینان حاصل نمایند که این تجهیزات بدر مواقع الزم اقدام به بازرسی مجدد خواکارفرمامسئولین 

کنند باید به اندازه کافی از مخازن و سوز کار میهاي جوشکاري و مولدهایی که بوسیله موتورهاي درونشوند. ماشینمی
.متوجه آنها نگردددور باشند تا خطري ،دنشوبرداري میهایی که از آنها بهرهدستگاه
ار موظف است تمام تجهیزاتی را که موقتاً جابجا کرده است، دوباره در جاي اولیه قرار دهد. بعالوه تمام وسایلی را که خسارت پیمانک
خواه این ،عمومی را به صورت اولیه درآوردملزوماتسایرها و ها، پایهها ، جادهاند تعمیر نموده و تجهیزاتی از قبیل دیوارهدیده

ام کار ضروري و یا غیرضروري باشند.تغییرات براي انج
مرحله اجرا درآورده و همچنین از حمل مسافر بر روي ه کامل بطورهپیمانکار بایستی مقررات راهنمائی و رانندگی را در محل کار ب

آالت صنعتی از قبیل باالبرها، لیفتراك، لودر، بلدوزر، وانت و... خودداري نماید.ماشین
زیستمور بهداشت صنعتی، کمکهاي اولیه و محیطوظایف پیمانکار در  ا
:معالجه جراحات صنعتی.1

جراحات مختصر وارده به کارگران باید در درمانگاهی که قبالً توسط پیمانکار معین شده و ترتیب آن به مسئولیت خود او داده شده 
نخواهد کرد. در مورد صدمات منجر به مرگ و یا است درمان شود. کارفرما هیچگونه تسهیالت درمانی براي کارکنان پیمانکار فراهم 

حادثه و کار نباید شرایط محلطبیعی در هنگام کار، تا بازدید مقامات دولتی و قضایی و صدور اجازه رسمی آن مقامات،فوت
.تغییرنماید
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ثبت نمودن و گزارش دادن جراحات صنعتی.2
گیرد تهیه و انجام میمراکز درمانی بر روي کارکنانتوسطکه یمعالجاتجزئیات حوادث وپیمانکار دفتر مخصوصی براي ثبت 

کننده در صورتی که حادثه ناتوانگردد. اسم و مشخصات مصدوم، تاریخ و نوع معالجه باید قیددفترنگهداري خواهد کرد. در این 
حاضر خوداز حادثه سرکاربعدروز اشد که کارکنان به علت عدم توانایی نتوانند درهمان روز و یعنی صدمه وارده طوري ب،باشد
هاي اجتماعی کارگران تهیه شده حادثه که توسط اداره بیمهپیمانکار موظف است گزارشی روي فرم مخصوص با نام گزارش،شوند

ارسال داشته و نسخه دیگري را کارفرما HSEنمایندة آنرا به تنظیم و ضمن ارسال نسخه اصلی به اداره بیمه مربوطه یک نسخه
بایگانی نماید.

تهیه و به عنوان عملکرد پیمانکار درخصوص مدیریت سیستمها و روشها در مرکز در پایان هر دوره از قرارداد، آمار حوادث توسط
شد.خواهد ثبتپیمانکار HSEنام کارنامه ه اي بوندهمورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج در پرHSEاجراي مقررات 

اند توسط و مقایسه آمار حوادث ساالنه پیمانکاران، پیمانکارانی که کمترین و بیشترین حوادث را داشتهHSEبا بررسی کارنامه 
از ضوابط مهم انتخاب به عنوان یکیHSE(در این مورد سوابق شوند.میمرکز معرفی به مدیرعامل مدیریت سیمها و روشها

).خواهد شدهاي پیمانکاري در نظر گرفتهشرکت
اي:بهداشت حرفه.3

(صدا و ارتعاش، شرایط فیزیکیعواملشامل کارآور موجود در محیطبهداشتی و عوامل زیانبایست فهرستی از خطراتپیمانکار می
و بیولوژیکی ، ارگونومیکی(گردوغبار، گازها و بخارات و...)اییعوامل شیمیهاي مغناطیسی، جوي، روشنایی، تشعشعات، فشار، میدان

الزم را انجام دهد.اقداماین خطرات کند و حتی االمکان نسبت به حذفرا براي هرکدام از مشاغل تهیه
تا میزان عوامل ندیشد ابایست تدابیري بیپیمانکار میالذکر وجود ندارد،فوقبهداشتیدر مواردي که امکان حذف پتانسیل خطرات

شغلی عوامل بیماریزا مرکز سالمت محیط کار و عوامل بروز بیماریهاي شغلی زیرحدمجاز قانونی (دفترچه حدود تماسآور محیطزیان
گیرد. این خصوص صورتاینهاي بهداشتی الزم در) قرارگیرد و کنترل1384و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چاپ 

هاي اداري، استفاده از هاي اجرایی کار، کنترل مدت زمان تماس، کنترلهاي مهندسی، تدوین روشتواند شامل کنترلها میکنترل
حفاظت فردي و... باشد.تجهیزات
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مراقبت هاي بهداشتی :.4
ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین آئین نامهقانون کار و 92پیمانکار موظف است مطابق با ماده 

مورد معاینه و آزمایشات پزشکی شغلی قرار دهد.کارکنان خود را
کار از طرف پزشک صادر و به پیمانکار پس از انجام آزمایشات مربوط به معاینات قبل از استخدام برگ گواهی صالحیت اشتغال به

شود.داده می
ار موظف است براي هر یک از کارکنان خود پرونده پزشکی تشکیل داده و نتایج معاینات و برگ گواهی صالحیت اشتغال به پیمانک

کار ذکر شده در بند قبل را در آن بایگانی کند.
ه پزشکی پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را حداقل سالی یکبار مورد معاینه پزشکی قرار دهد و نتایج آن را در پروند

کارکنان نگهداري نماید.
کار و کار و مطابق با نظر پزشک طبآور موجود در محیطاي با توجه به نوع عوامل زیاننوع آزمایشات در معاینات شغلی دوره

شود.اي تعیین میکارشناس بهداشت حرفه
رکنان معاینه شده و آمار مربوط به بیماریهاي پیمانکار موظف است گزارش انجام معاینات شغلی کارکنان خود را با ذکر تعداد کا

ارسال کند.کارفرماHSEبه نمایندة شغلی
هاي وزارت بهداشت، نامههاي پزشکی مطابق با مقررات و آئینشغلی و مراقبتهاي مربوط به انجام معایناتنامهسایر موازین و آئین

باشد.میاعی و دستورالعمل ابالغی از جانب مرکزو امور اجتمپزشکی و همچنین وزارت کار درمان و آموزش

کمکهاي اولیه :.5
پیمانکار مکلف است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه جعبه کمکهاي اولیه مجهز به تجهیزات و داروهاي الزم

نقاطی که دسترسی فوري به آنها تهیه و دربندي شده، ماده ضدعفونی کننده و ...) (حداقل شامل چسب، پنس، گاز استریل بسته 
نصب نماید.،براي کارگران میسر باشد

مراتب را بهضمن انجام اقدامات پیشگیرانهپیمانکار موظفند به محض ابتالء یکی از کارگران به امراض واگیردارHSEواحدهاي 
اطالع دهند.کارفرماHSEنمایندة
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:تأسیسات بهداشتی.6
ات بهداشتی شامل آشپزخانه، محل غذاخوري، انبار موادغذایی، حمام/دوش، رختکن، حوله و صابون یسسأپیمانکار مکلف است ت

توالت دستشویی و ... را مطابق شرایط و ضوابط بهداشتی ذیل براي کارکنان خود فراهم کند.
نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت و به استناد قانون وظایف و آئین«ذیل برگرفته از ضوابط و شرایط بهداشتیاستالزم به ذکر

.باشدمی»تشکیالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون کار

:ارتباطات مؤثر ایمنی و بهداشت و محیط زیست.7
لذا . باشدبین کارفرما و پیمانکار ضروري میHSEجلسات مشترك پیمانکار، داشتن HSEهاي شدن برنامهمنظور مؤثر واقعبه

بین کارفرما، پیمانکار و نیروهاي تحت امر بیشتريباشد. بایستی ارتباطات منظور پیشرفت کار ضروري میایجاد ارتباطات مؤثر به
پیمانکار برقرارگردد.

:طرح مقابله با شرایط اضطراري.8
ساختاري، حریق، نشتی مواد به رت بروز بیماریها و حوادث شغلی، فوت، نقصهایی است که در صواین طرح شامل دستورالعمل

گردد.یا هرگونه شرایط اضطراري دیگر اجرا میسیل، زلزله، بمباران محیط زیست، 

:سیستم مجوزکار.9
، حفاري، ورود به فضاي هایی از قبیل کارگرماین سیستم دستورالعمل مکتوب کارفرما براي صدور پراونه کار و مجوز انجام فعالیت

باشد.آمیز میبسته و کنترل منابع انرژي مخاطره

ه:گزارش واقع.10
گزارش شوند.کارفرمابهیدفرایندي باتجهیزاتو زیان و تغییرمهم وارده بهثبت، ضررحوادث قابلصدمات وبیماریها،

:حادثهبررسی.11
است در اسرع وقت در اختیار کارفرما قرار که در قرارداد صریحاً ذکرگردیدهگردیده و همانطور حادثه بایستی تکمیلگزارش بررسی

داده شود.
حادثه ممکن است موارد زیر را شامل شود :بسته به درخواست کارفرما، بررسی
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تعداد روزهاي کاري از دست رفته
شبه حوادث
ه اموال یا افراد ثالثضرر و زیان ب

:HSEآموزش .12
داند. پیمانکار هاي ایمنی و بهداشتی توسط پیمانکار را در موارد خاص ضروري مینمودن آموزشفراهم، فاتحین صنعت شریف

موظف است مدارك و کار در اختیار کارفرما قراردهد. پیمانکاربایستی این موارد را شناسائی و به طور مکتوب قبل از شروع
شده را در صورت درخواست کارفرما دراختیار او قراردهد.هاي انجاممستندات آموزش

هاي آموزشی پیمانکار عبارتند از:اي از عناوین دورهنمونه
 تجهیزات حفاظت فردي
طرح مقابله با شرایط اضطراري
کمکهاي اولیه
اي و مستمربازرسی هاي ایمنی دوره
ایمنی در حین عملیات ساختمانی
پیشگیري و حفاظت از حریق
هاکار با باالبرها و جرثقیل
محیطیآشنایی با الزامات زیست
اصول بهداشت فردي و عمومی در محیط کار
 کاري (اصول کارگرم)برشجوشکاري و
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