اّویت ٍ ضشٍست HSE


الضاهبت کبسفشهب ٍ طشفْبی ریٌفغ



الضاهبت قبًًَی



ّضیٌِ ّبی تحویلی



اًتظبسات اجتوبػی ٍ تأحیش سسبًِ ّب



هسئَلیت اجتوبػی ٍ ابؼبد بطشدٍستبًِ

الضاهبت قبًًَی سػبیت  HSEدس سطح هلی :
فصل چُارم قاوًن کار جمًُری اسالمی ایران(مادٌ  85تا مادٌ )106
اشارٌ ومًد کٍ در دي بخش کلی مًضًع حفاظت فىی ي بُذاشت کار را
مًرد تًجٍ قرار دادٌ است
کتابچٍ "حذيد مجاز تماس شغلی" کٍ تًسط يزارت بُذاشت تذيیه ي
بٍريزآيری میشًد ،بٍ بیان مقادیر مجاز اوًاع آالیىذٌَای شیمیایی
ي فیسیکی در محیط میپردازد.
آییهوامٍَای حفاظت ي بُذاشت کار -يزارت کار
آییهوامٍ راَىمایی ي راوىذگی ویريی اوتظامی جمًُری اسالمی ایران
مبحث  12مقررات ملی ساختمان

ػولیبت ٍ فشآیٌذّبی تَلیذی هَاسد ریل ببیذ دس خصَظ  HSEهَسد تَجِ قشاس گیشد: :
 تَاًبییّبی فیضیکی ٍ سٍاًی هجشیبى ػولیبت

 هٌبسب بَدى ضشایط هحیطی بشای اًجبم کبس
ٍ ضؼیت ایوٌی سکَّب ٍ سطَح ػولیبت
ٍ ضؼیت ایوٌی ابضاسآالت

اقذاهبت اجشایی گشٍُ ًظبست ػبلیِ هبدُ : 35

ٍ ضؼیت ایوٌی داسبستْب
 خصَصیبت جبیگبّْبی کبس
ٍ ضؼیت پلکبًْب ،ساّشٍّب ،سطَح ضیبذاس ،سطَح ببص ،هٌبفز ٍ هحلْبی حفبسی ٍ گَدبشداسی

 اًجبم جذاسبصی ػولیبت
 سٍشّب ٍ تجْیضات ایويسبصی ػولیبت

ضشٍست بْشُهٌذی اص سٍیکشد ًظبمهٌذ بِ  HSEدس پشٍطُّبی ػوشاًی ٍ هحیطّبی پیوبًکبسی:
ػذم آضٌبیی کبفی پشسٌل پیوبًکبس بب هخبطشات هحیط کبس
حسبسیتّبی صهبًی هَجَد دس پشٍطُ
ػذم ٍجَد بشًبهِ اص پیص تؼشیف ضذُ بشای هقببلِ بب هخبطشات
HSEػذم ّضیٌِ کشدى پیوبًکبساى بشای هَضَػبت
ػذم تَجیِ هٌبسب پیوبًکبساى ًسبت بِ تبؼبت هٌفی حَادث
ػذم ٍجَد قَاًیي ٍ هقشسات ضفبف ٍ الضام آٍس بشای پیوبًکبساى
دس سبختبس ًظبستی پشٍطُHSE

•
•
•
•
•
•

تطکیل کبسگشٍُ ایوٌی ٍ بشسسی هیذاًی اص کبسبشی ّبی ػوَهی ٍ
اسائِ گضاسش بِ ٍصاست هتبَع
ضشکت دس جلسبت کبسگشٍُ آتص ًطبًی ّ ،الل احوش  .اهذاد ٍ ًجبت
بب طشح هَضَع HSE
تحلیل ٍ بشسسی ساُ کبسّبی ًَیي جْت استقب ء بْشُ ٍسی دس فشآیٌذ
HSE
بشپبیی جلسبت ٍ اسائِ هفبّین ًَیي دس هحل اداسُ کل بِ هٌظَس
استقب سطح ػلوی ٍ آهَصش کبسکٌبى اداسُ کل
تْیِ ٍ تذٍیي چک لیست ّبی ایوٌی ٍ اسصیببی کوِّی دس پشٍطُ ّبی دس
حبل سبخت
اًجبم هکبتببت بب ًْبد ّب ٍ سبصهبى ّبی ری سبط اص جولِ  :اداسُ کبس
 ،سفبُ ٍ اهَس اجتوبػی بِ هٌظَس سػبیت هببحج  3ٍ 12هقشسات هلی
سبختوبى

