شرکت آبفا خوزستان
اداره حفاظت  ،ایمنی و سالمت کار

شرح وظائف

مشاورین در حوزه
HSE

(طراحی واجرا)

شماره :

شرکت آبفا خوزستان

عنوان  :شرح وظائف مهندسین مشاور آب و فاضالب در حوزه HSE

اداره حفاظت  ،ایمنی و سالمت کار

33/ 11/ 3

صفحه 1/3 :

-1انجام مطالعات الزم در خصوص مسائل مرتبط با  HSEطرحها بر اساس آیتم های بند  11و ارائه مدارک و مستندات الزم
در مرحله مطالعات طرح به کارفرما (مرتبط با بهره برداری ایمن و در نظر گرفتن الزامات )HSE
-2انجام مطالعات میدانی و کارشناسی در خصوص مخاطرات و مسائل مرتبط با  HSEدر اجرای پروژه ها بر اساس آیتم های
بند  11و ارائه مستندات و مدارک الزم به کارفرما و درج در اسناد مناقصه و قرارداد پس از تأئید کارفرما
 -1شرکت در جلسات ارزیابی صالحیت ایمنی و انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط در جلسات مناقصه و ارزیابی کیفی
پیمانکاران
 -4همکاری و تعامل الزم با پیمانکار پروژه در ارائه  HSE PLANاجرائی پروژه و براساس چهارچوب ارائه شده توسط
کارفرما (پیوست )1ومخاطرات اعالم شده توسط مشاور مطابق بند  2و تائید آن در فاصله زمانی بین ابالغ شروع کار پیمانکار
تا تجهیز کارگاه و ارائه یک نسخه از  HSE PLANبه کارفرما (اداره ایمنی کارفرما)
-5هماهنگ نمودن جلسه هماهنگی بین کارفرما-مجری – اداره ایمنی -مشاور و پیمانکار قبل از تجهیز کارگاه به منظور
بررسی مخاطرات و راهکارها و  HSE PLANپروژه و تائید صورتجلسه مجوز شروع به کار توسط طرفین

( تائید پرمیت

کلی کار یا فرم شماره 1دستورالعمل ایمنی در اجرای پروژه ها) (پیوست )2
-6نظارت بر روند  HSEپیمانکاران در مدت اجرای پروژه بر اساس  HSE PLANاجرائی پروژه  ،شرایط عمومی پیمان و
قرارداد و چک لیستهای نظارتی کارفرما(پیوست  )1و ارائه گزارش به کارفرما ( 2بار در ماه و بر حسب ضرورت)
-7انجام هماهنگی الزم فیمابین کارفرما – مشاور و پیمانکار در هنگام تحویل موقت پروژه و تنظیم صورتجلسه در اینخصوص
به منظور اطمینان از عدم وجود خطر در هنگام ترک پروژه توسط پیمانکار(تهیه و تنظیم فرم شماره( )4پیوست )4
-8تهیه و تنظیم و تائید فرم شماره(6در خصوص نتایج عملکرد  HSEپیمانکاران در پایان پروژه) و ارسال آن به کارفرما (اداره
ایمنی) (پیوست)5
-9همکاری الزم در اعمال آئین نامه جرائم ایمنی پیمانکاران توسط کارفرما (ابالغیه شماره  1/167771مورخه  92/7/29آبفا
خوزستان)(پیوست)6

شماره :

شرکت آبفا خوزستان

عنوان  :شرح وظائف مهندسین مشاور آب و فاضالب در حوزه HSE

اداره حفاظت  ،ایمنی و سالمت کار

33/ 11/ 3

صفحه 2/3 :

 -11تشکیل منظم جلسات ایمنی و بر حسب ضرورت با پرسنل و افراد کلیدی پیمانکار به منظور اطمینان از روند مطلوب
ایمنی پروژه و ریسک های پروژه و نحوه مقابله با آن و مستند سازی الزم در اینخصوص
-11انجام آموزشهای الزم در خصوص مسائل مرتبط با  HSEپروژه جهت پرسنل پیمانکار و مستند سازی در اینخصوص
 -12ارائه گزارشات الزم در خصوص حوادث و شبه حوادث به اداره ایمنی کارفرما بصورت تماس فوری (تلفنی) و همچنین
از طریق فرمهای گزارش حادثه یا شبه حادثه درکمتر از  48ساعت به کارفرما (پیوست  7و ) 8
-11تسلط بر آخرین نسخه از قوانین و مقررات ایمنی و  HSEبه شرح ذیل به منظور پیش بینی در طراحی و نظارت بر رعایت
آنها در اجرای پروژه های تحت امر :
 )11-1قانون کار
 )11-2آئین نامه های شورایعالی حفاظت فنی
 ) 11-1دستورالعمل ایمنی در اجرای پروژه های آبفا ابالغی از آبفای کشور به شماره  111/14114مورخ (89/4/29وابالغ
شده به کلیه مشاورین از سوی آبفای خوزستان به شماره 1/115428مورخه )89/5/9
 ) 11-4قوانین و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص رعایت بهداشت و سالمت نیروی کار

 )11-5ضوابط و نشریه های فنی الزم االجرای سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با رعایت مسائل ایمنی و  HSEاجرای پروژه
های عمرانی نظیر نشریه 111
 )11-6موارد مرتبط با  HSEدر موافقتنامه  ،شرایط عمومی و خصوصی پیمان و قرارداد
 )11-7قوانین و مقررات ایمنی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
) 11-8بکارگیری قوانین و مقررات سازمان استاندارد در حوزه تأمین تجهیزات و همچنین ایجاد تأسیسات آب و فاضالب

)11-9قوانین ضوابط و مقررات وزارت نیرو و آبفای کشور در حوزه  HSEتأسیسات آب و فاضالب
)11-11آئین نامه ها و مقررات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

شماره :

عنوان  :شرح وظائف مهندسین مشاور آب و فاضالب در حوزه HSE
شرکت آبفا خوزستان
اداره حفاظت  ،ایمنی و سالمت کار

33/ 11/ 3

صفحه 3/3 :

 -14انجام هر گونه امور محوله از طرف کارفرما و مرتبط با مسائل  HSEپروژه
-15در صورت ضرورت بکار گیری ناظرمستقل  HSEدر پروژه های تحت امرو با تأئید کارفرما
-16رعایت اصول ایمنی و  HSEدر دفاتر نظارت کارگاهی و رعایت آئین نامه ملبوس از طرف کارکنان مشاور(پیوست)9
-17معرفی و ایجاد هماهنگی الزم بین مسئول ایمنی پیمانکار -ناظر  HSEمشاور و آبفای شهرستان (رئیس اداره و مسئول
ایمنی اداره) به عنوان نماینده و ناظر کارفرما در منطقه و ارائه رونوشت معرفی نامه به کارفرما (مجری طرح و مدیریت ایمنی)
 -18بکارگیری سیستم مجوز کار در خصوص شروع فعالیت های خطرناک
-19انجام بازرسی مداوم جبهه های کاری به منظور اط مینان از روند ایمن پروژه و صدور به موقع اخطار و در صورت لزوم
توقف کار در خصوص فعالیت های خطرناک براساس ماده  21پیمان
 -21پاسخگوئی به موقع و دقیق به مکاتبات و گزارشات مورد نیاز کارفرما(مدیریت ایمنی)
-21ناظر  HSEمشاور موظف است و میتواند به منظور واکنش سریع در اتخاذ تصمیم به موقع در پیشگیری از حوادث احتمالی
و در مواقع خطرات بالقوه  ،مستقیماً با کارشناسان  HSEکارفرما و عوامل کارفرما در تماس فوری بوده و هماهنگی الزم را
بعمل آورد .
 -22دستگاه نظارت مشاور موظف است در صورت مشاهده روند غیر ایمن در اجرای پروژه عالوه بر برخوردهای الزم و پیش
بینی شده در این شرح وظائف از تأئید صورتجلسات کارگاهی تا حصول حداقل  61%ضریب ایمنی در اجرای پروژه(ومطابق
با چک لیست کارفرما-پیوست شماره ، )1خودداری نماید .

پیوست 1
چهارچوب کلی
طراحی

HSE PLAN

پروژه

عنوان  :اسناد ایمنی و  HSEمناقصه
شرکت آبفا خوزستان
اداره حفاظت ،

موضوع  :راهنمای تدوین و طراحی سند  HSE PLANپروژه های اجرائی

نسخه 29- 5:
صفحه :

1/3

ایمنی و سالمت کار

به منظور اطمینان از استقرار سیستم جامع و هدفمند در کنترل و اجرای الزامات  HSEدر پروژه های
اجرائی کلیه پیمانکاران موظفند پس از برنده شدن در مناقصه و انعقاد قرارداد و تا قبل از تنظیم و تائید
صورتجلسه تجهیز کارگاه – مدارک  HSE PLANخود را به کارفرما (مجری و اداره حفاظت ایمنی و
سالمت کار) تحویل نمایند  .بدیهی است این سند  ،یکی از مدارک مهم و ضروری جهت اخذ مجوز
فعالیت و تنظیم صورتجلسه شروع به کار و تائید پیش پرداخت به پیمانکار خواهد بود  .لذا راهنما و
چهارچوب کلی و جامع جهت طراحی و تنظیم این سند به شرح ذیل ارائه میگردد :
تعریف  :طرح ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست
مستندی است پویا و زنده و اجر ائی که کلیه پیمانکاران با همکاری مشاورین و کارفرما موظفند براساس
قوانین کار و شورایعالی حفاظت فنی  ،وزارت بهداشت و آموزش پزشکی  ،ضوابط فنی سازمان برنامه
و بودجه و سایر قوانین و ضوابط مرتبط با  HSEابالغی از وزارت نیرو و آبفای کشور و همچنین
استانداردهای مدیریتی در حوزه  HSEو مرتبط با ماهیت پروژه قبل از شروع به کار به عنوان زبان و
توافق مشترک فی مابین کارفرما -مشاور و پیمانکار و به منظور راهبری و اجرای الزامات  HSEپروژه
ها از ابتدا تا انتهای پروژه ارائه نمایند .
سرفصلها و بخشهای مختلف HSE PLAN
-1مشخصات پروژه
عنوان پروژه
شماره قرارداد
پیمانکار
سایت  /محل کارگاه(ها)
شماره مدرک

عنوان  :اسناد ایمنی و  HSEمناقصه
شرکت آبفا خوزستان
اداره حفاظت  ،ایمنی

2/11
موضوع  :راهنمای تدوین و طراحی سند  HSE PLANپروژه های

نسخه 32-5 :
صفحه :

2/3

و سالمت کار

-2اهداف طرح HSE PLAN
-1دامنه کاربرد
-4تعاریف
-5خط مشی  HSEدر پروژه
-6هدف گذاری و نتایج مورد نظر
 -7تنظیم چارت سازمانی مدیریت پروژه با لحاظ واحد HSE
-8مدیریت ریسک و کنترل مخاطرات
 -9توجه به جنبه های زیست محیطی پروژه
-11الزامات قانونی  ،آئین نامه ها و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای پروژه
 -11چگونگی تعیین صالحیت و مهارت سرپرستان و پرسنل
 -12چگونگی آموزش ضمن پروژه و قبل از تجهیز کارگاه
 -11چگونگی ارتباطات  ،مشارکتها و جلسات ایمنی
 -14چگونگی تنظیم مستندات  HSEو کنترل آنها
 -15کنترل عملیات(مهمترین بخش و قلب )HSE PLAN
که از مرحله تجهیز تا برچیدن کارگاه جنبه های عملیاتی  HSEرا تشریح مینماید و به عنوان مثال شامل موارد ذیل است:
-1-15دستورالعمل گودبرداری
-2-15دستورالعمل ایمنی کار با تجهیزات برقی
-1-15دستورالعمل های ایمنی خاص پروژه
 -4-15کنترل عملیات از دیدگاه بهداشت پرسنل
 -5-15کنترل عملیات از دیدگاه زیست محیطی
-6-15تجهیز کارگاه
 -7-15تدارک عالئم ایمنی و هشدار دهنده های خبری و موانع مورد نیاز
-8-15تجهیزات حفاظت فردی و اجرای آئین نامه ملبوس مورد نظر کارفرما
-9-15برچیدن کارگاه
 -11-15دستورالعمل ایمنی حمل و نقل و تدارکات کارگاه خ صوصاً حمل مواد شیمیائی در صورت وجود

عنوان  :اسناد ایمنی و  HSEمناقصه
شرکت آبفا خوزستان
اداره حفاظت  ،ایمنی و

موضوع  :راهنمای تدوین و طراحی سند  HSE PLANپروژه های

نسخه 29-5 :
صفحه :

سالمت کار

اجرائی
-11روشهای اجرائی و چگونگی گردش کار  HSEدر پروژه
 -1-11سیستم مجوز کار
 -2-11سیستم گزارش دهی ،ثبت و بررسی حوادث و رویدادها
 -3-11نحوه امداد رسانی
 -4-11بازرسی HSE
 -5-11طرحهای واکنش در برابر شرایط اضطراری )(Emergency plan
 -1-11اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
 -1-11اصالح و توقف عملیات(حکم توقف عملیات)
 -8-11چگونگی مدیریت  HSEپیمانکاران فرعی
 -11بازنگری در طرح  HSE PLANبه منظور اثر بخشی بهتر میتواند در موارد ذیل صورت گیرد :
 -1-11تغییرات احتمالی در اهداف و خط مشی در مسیر بهبود مستمر
 -2-11بازنگری در تخصیص منابع برای نگهداری سیستم مدیریت  HSEو بهبود آن
 -3-11بازنگری در روشهای اجرائی مدیریت HSE
 -18تعهد نامه اجرای طرح  HSE PLANپروژه با امضاء و مهر شرکت

3/3

پیوست 2
صورتجلسه پرمیت کلی
شروع به کار پروژه ها
(مجوز ایمنی شروع فعالیت)

نام پروژه :
فرم شماره 3
عناوین جلسه قبل از شروع به کار
عناوین زیر می بایست با ذکر سند به تایید ( کارفرما و پیمانکار ) برسد.
عنوان

ردیف
1

کارفرما و دستگاه نظارت خطرات مهمی که احتمال مواجهه با آنها در حین فعالیت اجرایی وجود دارد را برای پیمانکار مشخص کرده است و
پیمانکار از کلیه موارد تعیین شده اطالع دارد

2

صالحیت کارگران کار فرما و پیمانکاری که در مواجهه دائم با خطرات قرار دارند  ،تایید شده است

3

تایید طرح نهائی ایمنی پیمانکارو تعیین کلیه قوانین و مسئولیت های تعریف شده

4

تاکید بر خط مشی شرکت به پیمانکار  ،برای رعایت مقررات کار فرما

5

تعیین وتائید برنامه زمان بندی فعالیت های ایمنی برای مثال  :جلسات  ،ممیزی ها و بازنگری ها

6

توضیحات

تعامل مناسب بین کارفرما و پیمانکار برای تعیین نمایندۀ تام االختیار وی به منظور هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه های اضطراری

7

اطمینان از تعامل انجام یافته با سازمان ها و نهادهای ذیربط در بروز شرایط اضطراری

8

اطمینان از نهادینه شدن برنامه های توجیهی و آموزشی و آمادگی برای پیاده سازی آنها

9

توجیه پیمانکاران فرعی در رابطه با الزامات ایمنی ( توسط پیمانکار اصلی )

10

تعیین یک روش اجرای مشخص برای گزارشات رویدادها و تجزیه و تحلیل آنها

11

بررسی تعمیر و نگهداری تجهیزات ایمنی  ،سیستم ارتباطات و دستورالعمل ها  ،سیستم حفاظت از محیط زیست

12

مدیریت صحیح بر دفع مواد زائد و بازیافت

13

تشخیص و ارزیابی خطرات بهداشتی  ،تسهیالت پزشکی و دستور العمل های مربوط به مقررات کشوری

14

تعیین مسئولیت های افراد کلیدی با ذکر نام

15

قبول حق کارفرما در توقف فعالیت پیمانکار در صورت عدم رعایت قانون در موارد حاد

محل امضاء کارفرما ................................ :
دستگاه نظارت ( مشاور ):

مدیر پروژه :

مجری طرح :

نماینده،اداره حفاظت ،ایمنی و سالمت کار :

محل امضاء پیمانکار ................................ :

پیوست 3
چک لیست نظارت بر
وضعیت ایمنی
پیمانکاران

اداره حفاظت  ،ایمنی و سالمت کار

نام پروژه :

تاریخ :

دستگاه نظارت :

نام مسئول ایمنی پیمانکار :

پیمانکار :

مدیر پروژه:

وضعیت ایمنی کارگاه

ردیف

 1مجوز ایمنی کارگاه (فرم شماره)3صادر شده و به تایید دستگاه نظارت رسیده است .
2

وضعیت حفاظ گذاری و ایمنی معابر تردد عمومی و جلوگیری از تجمع افراد متفرقه و کودکان در طول شبانه روز

تاریخ ممیزی:

تاریخ ممیزی:

تاریخ ممیزی:

تاریخ ممیزی:

مطلوب متوسط نامطلوب مطلوب متوسط نامطلوب مطلوب متوسط نامطلوب مطلوب متوسط نامطلوب مطلوب متوسط نامطلوب

ایت مهای ستاره دار

تاریخ ممیزی:

مجری طرح:

*
*

 3وضعیت حفاظ گذاری واقع در معابر اصلی و پرتردد ( تعیین شده در مجوز ایمنی )

*

 4وضعیت حفاظ گذاری در معابر غیر اصلی

*

 5وضعیت دپوی نخاله ها  ،بهداشت عمومی و انضباط در عملیات کارگاهی

*

 6وضعیت شمع و پایه کوبی در صورت نیاز با توجه به مجوز ایمنی کارگاه

*

7

وضعیت سازه های نگهدارنده اضافه در صورت ذکر در مجوز ایمنی کارگاه و استفاده از سپرکوبی و حفاری پله ای و شیب دار
در صورت نیاز به استحکام دیوار کانال و ترانشه

 8پالن جانمایی تاسیسات مجاور یا معارض تهیه شده است .
 9مهار تاسیسات معارض و سازه های آسیب پذیر و ساختمانهای حساس مجاور ( از نظر سیاسی و اجتماعی و  )..انجام شده است ؟
تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی متناسب با نوع کار نظیرکاله ایمنی  ،کفش و دستکش  ،لباس مخصوص  ،گوشی  ،ماسک ،
 10حمایل  ،چکمه  ،دستکش ضد ارتعاش کار با چکش پنوماتیک و  . .استفاده می شود و آموزشهای الزم در خصوص استفاده
صحیح از آنها داده شده است؟

 11وضعیت تابلوی شناسایی کارگاه و سایر تابلوهای ایمنی
12
13
14

رعایت اصول ایمنی در کار با ماشین آالت و وسایل نقلیه سبک و سنگین و داشتن معاینه فنی و گواهی نامه رانندگی و مهارت
فنی
وسایل کمکهای اولیه و امکانات حمل مصدوم در محل کارگاه وجود دارد و دسترسی به نزدیکترین مرکز اورژانس شناسائی و
آدرس آن در محل مناسب (ترجیحاً جعبه کمکهای اولیه ) قرار دارد؟
وضعیت عایق کاری بدنه و اتصال زمین و رعایت اصول ایمنی در کابل کشی و استفاده از دیزل ژنراتور  ،کفکش ها  ،پمپها و
دستگاههای برقی

 15وضعیت استحکام پایه و اتصاالت باالبرها و پله ها
 16امکانات اطفای حریق در کارگاه و وسائل نقلیه پیمانکار

*

توضیحات /مشاهدات عینی
/سایر اطالعات

 17وضعیت بیمه تمام خطر و بیمه خسارات جانی
 18وجود چراغ چشمک زن برای شناسایی وضعیت کارگاه در شب
19

*

آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری با توجه به ماهیت پروژه و هماهنگی با سازمانهای ذیربط و امدادی (در صورت نیاز
) انجام شده است؟

 20وضعیت استقرار عالیم ترافیکی و اخذ مجوز طرح ترافیک و احداث مسیرهای فرعی مورد نیاز پروژه

 21وضعیت ایمنی فعالیتهای انجام شده پس از اتمام
22
23
24

هنگام اجرای پروژه به منظور جلوگیری از آسیب به تاسیسات زیربنایی از ادارات و شرکت های ذینفع مثل شهرداری ،
مخابرات  ،گاز  ،راهنمایی و رانندگی،آبفا ،توزیع برق و غیره استعالم و اخذ مجوز انجام شده هماهنگی بعمل آمده است؟
مسئول ایمنی پیمانکار معرفی شده و طبق برنامه و ارائه مستندات و چک لیستهای نظارتی به وظایف خود در خصوص کنترل
و نظارت بر ایمنی پروژه عمل مینماید؟
کارگران آموزشهای الزم را نسبت به استفاده از دستگاههای مختلف (کاتر ،چکش پنوماتیک  ،پمپ  ،کفکش و جوش پلی
اتیلن و  )...هنگام عملیات کاری گذرانده اند؟

 25ابزار و تجهیزات کامل و مناسب کار در طول اجرای پروژه در اختیار کارگران قرار دارد؟
 26کارگران دارای پرونده معاینات ادواری پزشکی،طب کار و بهداشت روان می باشند ؟
 27کلیه کارگران شاغل نسبت به بیماری کزاز و غیره واکسینه شده اند؟
 28عملیات کاری مخاطره آمیز در پروژه با مجوز واحد نظارت ایمنی پیمانکار صورت میگیرد؟
 29نکات ایمنی حفاری شامل نحوه برداشت خاک  ،دپوی خاک در فاصله ایمن از لبه کانال و  ...رعایت میگردد ؟

 30برای عبور عرضی از روی کانال  ،معابر عرضی یا پالت هائی با عرض مناسب مستقر شده است ؟

31

تسهیالت رفاهی و بهداشتی شامل آب آشامیدنی سالم،رختکن،سرویس های بهداشتی  ،حمام  ،غذا خوری و محل
اقامت و استراحت با نور کافی و تهویه مناسب برای کارگران وجود داشته و نظافت آن رعایت میشود ؟

 32استراحت گاه کارگران مناسب و پاکیزه بوده و امکانات رفاهی الزم را دارد؟

33

آیا آموزش و توجیه پرسنل در خصوص حفاظت  ،ایمنی  ،بهداشت فردی و عمومی و امداد و نجات و
کمکهای اولیه با توجه به ماهیت کار و مخاطرات پروژه انجام میشود ؟

 34انبارش تجهیزات به شکل ایمن و نگهداری از وسائل حفاظت فردی بنحو مطلوب انجام میشود ؟
 35وضعیت سالمت و بهداشت روانی پرسنل پیمانکار
36

دستگاه نظارت طبق برنامه و  Hse planپروژه نسبت به وظایف نظارتی خود در حوزه ایمنی پروژه
اقدام مینماید؟

 37بکارگیری مواد و مصالح مجاز ( رعایت استاندرد  ،تجهیزات  ،سازه ها و غیره)

38

39

به منظور اطمینان از روند مطلوب ایمنی پروژه و کنترل مخاطرات  ،جلسات ایمنی با حضور افراد
کلیدی پیمانکار بصورت منظم برگزار میشود و مستندات آن وجود دارد ؟
گزارشات کامل و منظم از رویدادها ،شبه حوادث و حوادث رخ داده وجود دارد و با تجزیه تحلیل
علت آن نسبت به اصالح روند ایمنی اقدام میشود ؟
آیا در خصوص بهینه سازی صدا و لرزش دستگاههایی نظیر پمپها  ،دیزل ژنراتورها  ،کمپرسورهای هوا و

 ..... 40در حد استاندارد و اختصاص انجام عملیات در ساعات روز و حتی االمکان محدود نمودن استفاده
از آنها اقدام شده است ؟
 41آیا هنگام وزش باد شدید  ،استفاده از باالبر و جرثقیل و عملیاتی که منجر به ایجاد گردوغبار میشود متوقف میگردد؟

42

43

آیا در خصوص ترابری کارگاه در مواقع کم تردد و عدم مزاحمت برای مردم و همسایگان توجه
میشود؟
گزارشات ماهانه به دستگاه نظارت در خصوص چگونگی اجرا و وضعیت ایمنی پروژه و انعکاس مشکالت احتمالی
جهت اصالح و بهبود روند ایمنی پروژه وجود دارد؟

 44آیا در مسیرهای خاکی در روزهای خشک آب پاشی میشود ؟
 45آیا در خصوص پوشش توده های خاک یا آب پاشی آنها جهت جلوگیری از گردوغبار اقدام میشود؟

*

آیا برنامه های حفاری و لوله گذاری به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در هنگام توقف پروژه در
 46شب هماهنگ است؟ در غیر اینصورت آیا تدابیر الزم از جمله استفاده از صفحات فوالدی برای
پوشاندن ترانشه بعمل می آید؟
آیا هنگام حفاری و کار در ترانشه برای خروج سریع کارگران ا ز محل حفاری در صورت بروز حادثه
( 47بویژه ریزش دیواره) تمهیدات الزم از جمله استفاده از نردبان با طول مناسب و در فواصل مناسب در
داخل ترانشه وجود دارد؟
 48آیا در تخریب و نابودی فضای سبز به میزان حداقل ممکن در طول اجرای پروژه توجه شده است ؟
49

آیا آبهای پمپاژ شده از کارگاه به مکانهای مجاز به منظور جلوگیری از آب گرفتگی و تخریب سایر بناها
منتقل میشود؟

 50آیا پیمانکار به عدم استفاده از ماشین آالت دودزا و آلوده کننده هوا توجه می کند؟
51

52

آیا رئیس کارگاه متعهد به ارائه گزارش به میراث فرهنگی و توقف کاردر صورت مشاهده اشیاء باستانی می باشد و
پرسنل در این خصوص توجیه شده اند؟

میزان توجه پیمانکار به سرویس و نگهداری تجهیزات پروژه  ،اجرای بازرسی دوره ای و اجرای برنامه
pm

 53میزان مراقبت در خصوص جلوگیری از ایجاد زمینه های آتش سوزی
آیا در خصوص دستورالعمل مراقبت از سیلندرهای گاز تحت فشار خصوصاً جلوگیری از آلودگی
 54شیرآالت و اتصاالت سیلندرهای گاز اکسیژن به روغن و گریس و سایر مشتقات نفتی که موجب انفجار آنها
میگردد اقدامات کنترلی و نظارتی انجام میشود؟
 55میزان مراقبت در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست
56

هنگام عملیات اجرائی در مجاورت پایه ها و خطوط برق فشار قوی و فشار ضعیف به منظور جلوگیری از
خطرات احتمالی هماهنگی الزم با ادارات برق (توزیع برق و انتقال نیرو) بعمل آمده است؟

 57آیا در استفاده از داربست ها و نردبانها اصول ایمنی رعایت میشود؟
58

آیا در اجرای سازه های بتنی ضریب اطمینان حداقل  2.5نسبت به بارهای وارده به الوارها  ،تخته ها،
شمعها ،پانلها،پایه های فلزی و سایر قطعات  ،قالب بندی و مهار  ،رعایت میگردد؟
جمع امتیاز

ضریب ایمنی()%
ضریب ایمنی کمتر از :%50خطرناک

وضعیت ایمنی پروژه(نتیجه)

ضریب ایمنی بین %50تا:%80هشدار
ضریب ایمنی بین  %80تا:%100مطلوب

مسئول ایمنی دستگاه نظارت :

مطلوب امتیاز 2

ناظر دستگاه نظارت :

متوسط امتیاز 1

نام و امضاءکارشناس ناظر اداره ایمنی:

نامطلوب امتیاز 0

توضیحات و سایر اطالعات و موارد ممیزی شده:
درصورت نامطلوب بودن هرکدام
ازآیتم های ستاره دار وضعیت پروژه
خطرناک بوده وبدون در نظر گرفتن
سایر امتیازات پروژه متوقف خواهد
شد

پیوست 4
مجوز ایمنی تحویل
موقت پروژه و
برچیدن کارگاه

فرم شماره 4
برچیدن کارگاه
قبل از برچیدن کارگاه  ،پیمانکار الزم است فرم زیر را تکمیل نموده و کارفرما نیز آن را تایید نماید .
عنوان

ردیف

توضیحات

1

پیمانکار آمادگی الزم را برای واکنش در برابر پاسخهای اضطراری دارد.

2

پیمانکار سایت را به حالت اول برگردانده است .

3

مواد زائد و بازیافتی بطور صحیح توسط پیمانکار مدیریت شده و در نتیجه حفاظت از محیط زیست انجام خواهد شد .

محل امضاء کارفرما و دستگاه نظارت............. :

دستگاه نظارت ( مشاور ):

مدیر پروژه :

مجری طرح :

نماینده اداره حفاظت ،ایمنی و سالمت کار :

محل امضاء پیمانکار ................................ :

پیوست 5
فرم ارزیابی عملکرد
ایمنی پیمانکار در
انتهای پروژه

فرم شماره 6
چک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران در پایان پروژه
گزارش نهائی عملکرد ایمنی پیمانکار
اطالعات عمومی پیمانکار

زمینه فعالیت

نام شرکت

نام مدیر پروژه

نام مدیر عامل

نشانی و شماره تلفن :

مشخصات عمومی پیمان

خالصه گزارش عملکرد ایمنی پیمانکار

نام شرکت کارفرما

موضوع پیمان

محل اجرای پیمان

تاریخ شروع پیمان

مبلغ پیمان ( ریال )

هزینۀ ایمنی پیمان ( ریال )

مدت اجرای پیمان

نفر روزکاری پیمانکار

نفر روزکار از دست رفته

تعداد حوادث

تعداد افراد بیمار شده…… :

تعداد فوتی……… :

امتیاز

امتیاز

از 10

از 30

تعداد افراد از کار افتاده

تعداد مجروحین

امتیاز

امتیاز

از 10

از 10

تعداد شکایات کارفرما

تعداد شکایات طرف های برون

در مورد ایمنی

سازمانی در مورد ایمنی

امتیاز

امتیاز

از 10

از 10

امتیاز از40

امتیاز از..……… :10
تعداد اثرات زیست محیطی بارز

میزان خسارات به تجهیزات در اثر

ایجاد شده ……

حوادث(ریال)....................

امتیاز از20

امتیاز از.................:10

نفر روزکار از دست رفته

هزینه ایمنی پیمان ( ریال )

نفر روزکار پیمانکار

مبلغ پیمان ( ریال )

جمع امتیازاز 160
محل امضاء دستگاه نظارت ( مشاور ):

مجری طرح :

محل امضاء پیمانکار :

* نحوۀ امتیاز دهی عملکرد پیمانکاران در پایان پروژه *
* در خصوص نفر روزکاری از دسته رفته :
ـ باالتر از  %10نفر روزکاری پیمانکار در پروژه :

 0امتیاز

ـ بین 5تا  %10نفر روزکاری پیمانکار در پروژه :

 3امتیاز

ـ بین  %2تا  %4نفر روزکاری پیمانکار در پروژه  5 :امتیاز
ـ کمتر از  %2نفر روزکاری پیمانکار در پروژه :

 10امتیاز

.............................................................................................................

* در خصوص تعداد حوادث :
ـ باالتر از  10حادثه :

 0امتیاز

ـ بین  8تا  10حادثه :

 5امتیاز

ـ بین  5تا  8حادثه :

 10امتیاز

ـ بین  3تا  5حادثه :

 15امتیاز

ـ کمتر از  3حادثه :

 20امتیاز

ـ بدون حادثه :

 30امتیاز

.......................................................................................................................

* تعداد افراد بیمار شده :
ـ باالتر 3نفر:

 0امتیاز

ـ  2تا  3نفر :

 3امتیاز

ـ  1نفر :

 5امتیاز

ـ بدون بیمار :

 10امتیاز

.............................................................................................................

* تعداد فوتی :
ـ  3نفر فوتی و بیشتر :

 0امتیاز

ـ  2نفر فوتی :

 5امتیاز

ـ  1نفر فوتی :

 10امتیاز

ـ بدون فوتی :

 40امتیاز

..........................................................................................................................

* تعداد افراد از کار افتاده :
 0امتیاز

ـ  3نفر از کارافتاده و تعداد بیشتر :
ـ  2نفر از کارافتاده :

 2امتیاز

ـ  1نفر از کارافتاده :

 5امتیاز

ـ بدون از کار افتاده :

 10امتیاز

.............................................................................................................

* تعداد مجروحین ( بستری در بیمارستان حداقل یک روز ) :
ـ  5نفر مجروح و بیشتر :

 0امتیاز

ـ بین  3تا  4نفر مجروح :

 3امتیاز

ـ بین  1تا  2نفر مجروح :

 5امتیاز

ـ بدون مجروح :

 10امتیاز

* تعداد اثرات زیست محیطی بارز ایجاد شده :
ـ  2مورد و بیشتر از آن :

 0امتیاز

ـ  1مورد :

 5امتیاز

ـ بدون اثرات زیست محیطی  10 :امتیاز

* میزان خسارت به تجهیزات در اثر حوادث :
ـ  %01و بیش از آن هزینۀ پروژه :

 1امتیاز

ـ از  %8تا  %9هزینۀ پروژه:

 5امتیاز

ـ از  %5تا  %7هزینۀ پروژه:

 7امتیاز

ـ از  %3تا  % 4هزینۀ پروژه:

 01امتیاز

ـ از  %0تا  % 2هزینۀ پروژه :

 05امتیاز

ـ کمتر از  %0هزینۀ پروژه :

 21امتیاز

.............................................................................................................

* تعداد شکایت کارفرما در مورد ایمنی :
ـ  5مورد و بیشتر :

 1امتیاز

ـ از  3تا  4مورد :

 3امتیاز

ـ  0تا  2مورد :

 5امتیاز

ـ بدون شکایت:

 01امتیاز

* تعداد شکایات طرفهای برون سازمانی در مورد ایمنی:
ـ  5مورد و بیشتر :

 1امتیاز

ـ از  3تا  4مورد :

 3امتیاز

ـ  0تا  2مورد :

 5امتیاز

ـ بدون شکایت:

 01امتیاز

پیوست 6
آئین نامه جرائم
ایمنی پیمانکاران

پیوستهای 7و8
فرمهای نحوه گزارش دهی

به کارفرما
در خصوص حادثه و شبه حادثه

در پروژه های اجرائی

پیوست 9
دستورالعمل رعایت
آئین نامه ملبوس در
پروژه های اجرایی

شرکت آبفا خوزستان
اداره حفاظت  ،ایمنی و سالمت کار

عنوان  :دستورالعمل

شماره 32/1 :

موضوع  :رنگ لباس و کاله ایمنی کارکنان پروژه ها

صفحه 1/ :

جدول رنگ کاله ایمنی استاندارد و مناسب با توجه به نوع فعالیت و مسئولیت کارکنان پروژه ها
دف
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جدول رنگ لباس کارکنان پروژه ها با توجه به نوع فعالیت و مسئولیت
ردیف سمت /

نوع پروژه

مسئولیت
1

کارگران پیمانکار

2

ا س ان

کیفیت

آبرسانی فاضالب
آبی

آبی غلیظ

کمرنگ

مناسب با نوع فعالیت و آب و هوا و با رعایت
اصول ایمنی و  HSEو نصب اتیکت و آرم
پیمانکار طراحی و ساخته شود

پ

طوسی

طوسی

مناسب با نوع فعالیت و آب و هوا و با رعایت
اصول ایمنی و  HSEو نصب اتیکت و آرم

تن

پیمانکار طراحی و ساخته شود (دوتکه)

پیم ک

3

ا س HSEپیم ک

4

تن

طوسی

طوسی

مناسب با نوع فعالیت و آب و هوا و با رعایت اصول ایمنی
و  HSEو نصب اتیکت و آرم پیمانکار طراحی و ساخته شو د
همراه با جلیقه سبز یا زرد روشن (شبرنگ دار)(دو تکه) و
بازوبند ایمنی

پ
ظ ن

ترجیحاً کرم

ترجیحاً کرم

مناسب با نوع فعالیت و آب و هوا و با رعایت اصول

رنگ یا طوسی

رنگ یا طوسی

ایمنی و  HSEو نصب اتیکت و آرم مشاور طراحی

روپوش سبز

روپوش سبز

روشن

روشن

و ساخته شود .ضمناً ناظر ایمنی مشاور از جلیقه
سبز یا زرد روشن نیز استفاده نماید .

5

ا اد
،

من

ظ ن

روپوش مناسب و سبک (جلیقه ای) مخصوص
بازدید

نمونه

