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 مقدمه .1

پوشش و پیاده سازی الزامات قانونی ایمنی، بهداشتی و  جهت مناسب و کارامدرویه و سازوکاری  این دستورالعمل، ایجاد ایجاد هدف از

اشاعه فرهنگ  با هدف بخش از قرارداداین  باشد.می های اجرایی شرکت پیمانکار بر اساس این قرارداد( در فعالیتHSEمحیط زیستی )

در  HSEروشها و دستورالعملهای استانداردها، ، و مقررات الزم االجرا قوانینتر بهتر و کاملو اجرای  یو محیط زیست یایمنی، بهداشت

به عنوان  جهان فوالد سیرجان شرکت HSEواحد ، تهیه شده و پیمانکار های شرکت HSEو عملیاتی توسط واحد اجرایی مراحل مختلف 

به  شرکت جهان فوالد سیرجاننظارت خواهد شد. همچنین پیمانکار های  بر پیاده سازی و اجرای کامل آن توسط شرکت ،پروژهکارفرمای 

لیل ایجاد تغییرات دارد که در صورت نیاز به اعمال هرگونه تغییرات در مفاد این پیوست به دعنوان کارفرما، این حق را برای خود محفوظ می

کارفرما، مراتب به صورت الحاقیه به شرکت پیمانکار ابالغ شده و کلیه  HSEو یا به تشخیص واحد  HSEدر قوانین الزم االجرا در حوزه 

ن با متن بوده و ارزش قانونی آ، بدون امکان ایجاد هرگونه ادعا برای پیمانکار، الزم االجرا HSEهای صادر شده در خصوص مسائل الحاقیه

 قرارداد و این پیوست برابر خواهد بود.

 منابع .2

و سازمان حفاظت  های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیقوانین، مقررات و آیین نامه .أ

 از محیط زیست

 قوانین و مقررات وزارت صنایع و معادن .ب

 مباحث مقررات ملی ساختمان .ج

 مجموعه استانداردهای سازمان ملی استاندارد  .د

 ISO 45001:2018سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  .ه

 ISO14001:2015استاندارد  .و

 HSEدر حوزه  شرکت جهان فوالد سیرجانالزامات و مقررات داخلی  .ز

 تعاریف و اصطالحات .3

 شرکت جهان فوالد سیرجان کارفرما: .أ

 پیمانکار به موجب این قرارداد شرکت پیمانکار اصلی: .ب

میدانی، های انجام بخشی از فعالیترسمی قرارداد  به موجب عقد ی که شرکت پیمانکار اصلیهر شرکت پیمانکاران فرعی: .ج

و بر این اساس، این پیمانکاران فرعی نیز تابع کلیه قوانین و کرده به این شرکت واگذار این قرارداد را در خود و غیره اجرایی 

 باشند.پروژه میی و همچنین قوانین و الزامات داخلی کارفرما حوزه ایمنی، بهداشتی و محیط زیستررات الزم االجرا در مق

صدمه به اموال، تخریب محیط کار،  ،، بیمارییل آسیب به شکل جراحتمنبع و یا وضعیتی که دارای پتانس (:Hazard) خطر .د

 باشد. هاترکیبی از آنع و از دست رفتن منابآلودگی محیط زیست، 

 .فرایند تشخیص وجود یک خطر و تعریف خصوصیات آن :شناسایی خطر .ه

منابع طبیعی، گیاهان، جانواران، انسان و روابط متقابل بین آنها که کارگاه در آن ، آب، خاك ،هوا شاملمحیطی  محیط زیست: .و

 فعالیت دارد. 

تواند ناك یا قرارگرفتن در معرض آن و وخامت مصدومیت یا بیماری که میترکیبی از احتمال رخداد یک اتفاق خطر ریسك: .ز
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 پدید آید. به موجب آن اتفاق یا قرارگرفتن در معرض آن

تواند توسط سازمانی که به تعهدات قانونی خود و خط ا سطحی کاهش پیدا کرده است که میریسکی که ت ریسك قابل قبول: .ح

 مشی ایمنی و بهداشت شغلی خود توجه دارد، تحمل گردد. 

 این اقدامات در راستای کاهش تکرار حوادث یا به حداقل رساندن عواقب و شدت بروز حوادث است. اقدامات کاهش ریسك: .ط

که در صورت تعلل و یا عدم انجام اقدامات سریع  یانسانز فعالیت حاصل اهر نوع حادثه اعم از طبیعی و یا  شرایط اضطراری: .ی

پیامدهای آن بتواند تمام یا بخش بزرگی از سازمان را تحت تاثیر قرار داده و پس از گذشت  گستردگیو مناسب به منظور مقابله، 

 مند دریافت کمک از بیرون سازمان باشد.  این زمان طالیی، امکان مقابله با آن، با توان داخلی سازمان امکان پذیر نبوده و نیاز

ها و اقدامات مربوط به زمان بروز شرایط اضطراری را تعریف طرحی که سازمان، مسئولیت طرح واکنش در شرایط اضطراری: .ك

 نماید. می

ه کنندگان و یا تواند بر سالمت کارکنان، کارگران موقت، پرسنل پیمانکاری، میهمانان، مراجعشرایط و عواملی که می بهداشت: .ل

 هر فرد دیگر در محل کار تاثیر بگذارد. 

مند به منظور شناسایی و ارزیابی کمی و ها و ابزارهای نظاتجزیه و تحلیل ریسک شامل کاربرد روش تجزیه و تحلیل ریسك: .م

 شود.کیفی احتمال رخدادهای ناخوشایند و صدمات می

وضعیتی که طی آن کاربرد تجهیزات مورد استفاده عملکرد مطلوب، امنیت جانی افراد، رعایت الزامات زیست  کارکرد ایمن: .ن

 گیرد که از کشف رخدادهای غیرعادیمحیطی و حفظ دارایی ها تضمین می شود. وضعیت ایمن، سلسله اقداماتی را در بر می

 گیرد. میتا برچیدن سریع تاسیسات را دربر 

 هامسئولیت .4

 باشد.میاصلی و پیمانکاران فرعی  پیمانکاربا شرکت  پیوستاین و نظارت بر حسن اجرا سئولیت اجرا م

 حشر .5

 . قوانین و مقررات الزم االجرا1.5

کلیه قوانین و مقررات در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست که در کشور جاری بوده  به طور کلی شرکت پیمانکار موظف است نسبت به

کاری وی الزم االجرا است آگاهی و اطالع کامل داشته و آنها را به کار ببند. این قوانین و مقررات شامل قانون کار، قانون تامین و در حوزه 

های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی و حفاظت فنی )از جمله آیین اجتماعی، قوانین حفاظت از محیط زیست، آیین نامه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه های وزارت  و غیره(، هار پیمانکاری، آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهنامه ایمنی امو

های صادر از سوی مراجع ذیصالح قانونی کشوری و همچنین سایر ها و ابالغیه، دستورالعملHSEاستانداردهای کشوری موجود در حوزه 

نماید، می باشد. در این راستا شرکت پیمانکار باید پیش از تعیین و ابالغ می HSEوه بر الزامات قانونی در حوزه الزاماتی که کارفرما عال

کارفرما را تهیه کرده و جهت اجرا به کلیه عوامل ذیربط و شرکتهای پیمانکار فرعی خود ابالغ  HSEشروع به کار نسخه ای از الزامات 

 نماید. نموده و بر اجرای کامل آن نظارت
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 صالحیت ایمنی. 2.5

 صالحیت ایمنی شرکت پیمانکار .أ

، کلیه پیمانکاران و پیمانکاران فرعی باید صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت "ایمنی امور پیمانکاران"با استناد به آیین نامه 

الزمه شروع به کار شرکت پیمانکار در کارفرما در پروژه ارائه نماید. بدیهی است  HSEکار، تعاون و امور اجتماعی اخذ نموده و به واحد 

است. در صورت وجود هرگونه اشکال در گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری، در دست  پیمانکار ایمنی گواهینامه صالحیتپروژه، ارائه 

های شرکت پیمانکار متوقف شده و عالوه پرداخت کلیه صورت وضعیت، جدید اقدام بودن و یا انقضاء تاریخ اعتبار آن و عدم ارائه گواهینامه

 درصد از هر صورت وضعیت پیمانکار، به عنوان جریمه کسر خواهد شد. 5بر آن 

 پیمانکار HSEصالحیت مسئول  .ب

، پیمانکار موظف است مسئول ایمنی و سایر پرسنلی که به نوعی قصد دارند تا "هابکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه"با توجه به آیین نامه 

کارفرما معرفی نموده و پس از دریافت موافقت ایشان درخصوص بکارگیری  HSEابتدا به واحد در پروژه فعالیت نمایند را  HSEدر حوزه 

را گواهینامه ایشان  ،ایشان برای ه و پس از دریافت گواهی صالحیتبه اداره کار محل اجرای پروژه معرفی نمودفرد/ افراد مذکور، ایشان را 

 گردد.پیمانکار، بر اساس جدول ذیل تعیین می HSEنماید. همچنین حداقل تعداد پرسنل واحد  ارائهکارفرما در پروژه،  HSEبه واحد 

 پیمانکاران اجرایی و نصب HSEتعداد پرسنل واحد 

تعداد پرسنل 

 اجرایی پیمانکار
 تجربه و مدرك تحصیلی تعداد )نفر( تسم

 هابر اساس جدول آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه یک مسئول ایمنی نفر 25تا 

 نفر 49تا  26از 

 اهکارگاه یمنیمسئول ا یرینامه بکارگ نییبر اساس جدول آ یک مسئول ایمنی

 یک ایمنی بازرس
مرتبط با حداقل سه سال  ریغ یفن /یکارشناس تجربکاردان/ 

 مرتبط یکارشناس فن ایسابقه / کاردان 

 99تا  50از 

 اهکارگاه یمنیمسئول ا یرینامه بکارگ نییبر اساس جدول آ یک یمنیمسئول ا

 دو یمنیا بازرس
مرتبط با حداقل سه سال  ریغ یفن /یکاردان/ کارشناس تجرب

 مرتبط یکارشناس فن ایسابقه / کاردان 

 199تا  100از 

 نفر

 اهکارگاه یمنیمسئول ا یرینامه بکارگ نییبر اساس جدول آ یک یمنیمسئول ا

 سه  یمنیابازرس 
مرتبط با حداقل سه سال  ریغ یفن /یکاردان/ کارشناس تجرب

 مرتبط یکارشناس فن ایسابقه / کاردان 

 نفر 200بیش از 

 اهکارگاه یمنیمسئول ا یرینامه بکارگ نییبر اساس جدول آ یک یمنیمسئول ا

 یمنیا بازرس

چهار + به ازای هر 

نفر بیشتر، یک  100

 نفر اضافه گردد.

مرتبط با حداقل سه سال  ریغ یفن /یکاردان/ کارشناس تجرب

 مرتبط یکارشناس فن ایسابقه / کاردان 

نفر در  25تا 

 شیفت شب
 یک بازرس ایمنی

مرتبط با حداقل سه سال  ریغ یفن /یکاردان/ کارشناس تجرب

 مرتبط یکارشناس فن ایسابقه / کاردان 
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 پیمانکاران اجرایی و نصب HSEتعداد پرسنل واحد 

تعداد پرسنل 

 اجرایی پیمانکار
 تجربه و مدرك تحصیلی تعداد )نفر( تسم

نفر  26 یش ازب

 شیفت شب در
 بازرس ایمنی

نفر دو نفر +  100تا 

نفر  100به ازای هر 

بیشتر، یک نفر 

 اضافه گردد.

مرتبط با حداقل سه سال  ریغ یفن /یکاردان/ کارشناس تجرب

 مرتبط یکارشناس فن ایسابقه / کاردان 

 HSEتامین منابع مالی اقدامات . 3.5

شرکت پیمانکار موظف است منابع مالی الزم، جهت استخدام نیروی انسانی متخصص، انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای طب کار، 

خرید تجهیزات حفاظت فردی و حفاظت از سقوط مناسب و استاندارد، خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، برگزاری دوره های آموزشی 

HSE های سالمت فنی ماشین آالت و دستگاهها، انجام مناسب و قانونمند برنامه های هینامهعمومی و تخصص، اخذ گواPM  ماشین آالت

ز، و دستگاهها، ایجاد مسیرها و جایگاه های کار در ارتفاع و داریست بندی ایمن و استاندارد، بکارگیری ماشین آالت و دستگاه های مورد نیا

را پیش بینی  HSEامور و سایر موارد مرتبط با  یسات بهداشتی و رفاهی بر اساس ضوابط تعیین شده،ایجاد تاسخرید تابلوها و عالئم ایمنی

 تا به منظور پیشگیری از وقوع حوادث، بیماریهای شغلی و حفاظت از محیط زیست هزینه گردد. کرده و به میزان کافی اختصاص دهد

کت پیمانکار در کل مدت قرارداد، درصدی از کل قرارداد به شرکت پیمانکار توسط شر HSEاجرای هر یک از موارد مرتبط با  بر این اساس

درصد در نظر گرفته شده در هر  5کارفرما، مبنای تایید  HSEدر زمان تایید صورت وضعیت شرکت پیمانکار توسط واحد و  گرفته تعلق

 حین کار خواهد بود.  HSEصورت وضعیت برای اجرای امور مرتبط با موارد 

 در قرارداد پیمانکاران اجرایی HSE تاثیر اجرا اقدامات درصد 

 بندشرح  ردیف
پیمانکار 

 اصلی

طرف  فرعیپیمانکاران 

 * قرارداد با پیمانکار اصلی

درصد مجموع 

 از کل قرارداد

 0.1 0.05 0.05  **گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری 1

 0.2 0.1 0.1 شرکت پیمانکار HSEواحد  و سایر پرسنل گواهینامه صالحیت مسئول 2

 0.2 0.1 0.1 و دستگاهها گواهینامه سالمت فنی ماشین آالت 3

 0.2 0.1 0.1 و دستگاهها گواهینامه ویژه رانندگان و اپراتورهای ماشین آالت 4

 0.2 0.1 0.1 ارائه بیمه نامه تمام خطر متناسب با پیمان 5

 0.2 0.1 0.1 ارائه بیمه نامه شکست ماشین آالت عمرانی 6

 0.2 0.1 0.1 ارائه بیمه نامه آتش سوزی 7

8 
ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان متناسب با تعداد پرسنل 

 شاغل
0.1 0.1 0.2 

 HSE 0.1 0.1 0.2های عمومی برگزاری و ارائه مدارك مبنی بر آموزش 9

 0.3 0.15 0.15 مرتبط با نوع فعالیت HSEهای تخصصی برگزاری و ارائه مدارك مبنی بر آموزش 10

 0.6 0.3 0.3 خرید تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار 11

 0.4 0.2 0.2 پیاده سازی آیین نامه ها و قوانین کشوری در حوزه ایمنی 12

 0.4 0.2 0.2 پیاده سازی آیین نامه ها و قوانین کشوری در حوزه بهداشت 13

 0.4 0.2 0.2 سازی آیین نامه ها و قوانین کشوری در حوزه محیط زیستپیاده  14
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 در قرارداد پیمانکاران اجرایی HSE تاثیر اجرا اقدامات درصد 

 HSE 0.2 0.2 0.4پیاده سازی آیین نامه های داخلی شرکت کانی مس )کارفرما( در حوزه  15

 HSE 0.2 0.2 0.4نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل بر اساس ضوابط  16

 0.2 0.1 0.1 در عملیات اجرایی HSEاجرا و پیاده سازی سیستم مجوزهای  17

 0.2 0.1 0.1 بر اساس فرمت کارفرما HSEتهیه مستندات و گزارشات  18

 گیرد.تعلق می در این بخشاستفاده ننماید، درصد کل بند، به فعالیت پیمانکار  فرعیدر صورتی که شرکت پیمانکار از شرکتهای پیمانکار * 

 عالوه بر توقف کار شرکت پیمانکار،، ایمنی پیمانکاری در صورت عدم ارائه گواهینامه صالحیتاین دستورالعمل،  2-5بند الف ماده با توجه به ** 
درصد از کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار کسر خواهد  5شرکت پیمانکار پرداخت نشده و به  ،این گواهینامه تا زمان ارائهنیز  سایر بندها اجرا درصد

 شد.

 (HSE Planطرح جامع ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی ). 4.5

، تهیه و تدوین نموده و (HSE Planایمنی، بهداشتی و محیط زیستی )برای اجرای پروژه، یک طرح جامع  پیمانکار موظف استشرکت 

. این طرح باید برای پروژه و بر اساس کارفرما ارائه نماید HSEبعد از ابالغ قرارداد و پیش از تجهیز کارگاه، طرح مورد نظر را به واحد 

در پروژه را پوشش دهد. همچنین ضمانت اجرای این طرح باید  HSEهای موجود در آن تهیه شده و کلیه موضوعات مرتبط با ریسک

دد. همچنین این طرح باید به صورت توسط مدیریت عامل شرکت پیمانکار تضمین شده و به کلیه عوامل ذیربط در شرکت پیمانکار ابالغ گر

 کارفرما ارائه گردد. HSEسالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و نسخه جدید به واحد 

 پیمانکار HSEساختار سازمانی واحد . 5.5

خود را در پروژه مطابق با الگوی زیر تهیه نموده و پیش از شروع پروژه، به منظور  HSEشرکت پیمانکار موظف است ساختار سازمانی واحد 

 کارفرما قرار دهد.  HSEبررسی و تایید در اختیار واحد 

شرکت پیمانکار باید به لحاظ سازمانی زیر نظر مدیر عامل/ مدیر پروژه بوده و سرپرستان اجرایی و یا اداری نباید  HSEواحد  .أ

 پروژه داشته باشند. HSEتسلطی بر تصمیم گیری مسئول 

مقدماتی جهت پس از تایید کارفرما معرفی شده و  HSEشرکت پیمانکار در پروژه، باید ابتدا به واحد  HSEکلیه کارکنان واحد  .ب

 HSEهمچنین مسئول و بازرسان )افسران(  عمل نمایند. این دستورالعملب  6.5اساس بند دریافت تاییدیه از اداره کار، بر 

 کارفرما، وظایف محوله را انجام دهند. HSEشرکت پیمانکار و شرکت های پیمانکار فرعی، باید تحت نظارت کامل واحد 

 طب کار. 6.5

 آزمایشات بدو استخداممعاینات و  .أ

، هامراکز بهداشت کار در کارگاهتاسیس آیین نامه همچنین و  قانون تامین اجتماعی 90ماده  ،قانون کار 92ماده  با توجه به متن صریح

مدارك پزشکی ، پیش از بکارگیریخود و  کلیه پرسنلباید برای پیمانکار فرعی شاغل در سایت، شرکتهای پیمانکار اصلی و یا شرکت 

 کارفرما در پروژه ارائه نمایند. HSEدر شغل مربوطه، به واحد  بالمانع بودن بکارگیری ایشاندال بر 

معاینات و آزمایشات پزشکی بدو استخدام، باید توسط یکی از مراکز مورد تایید و معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

مبنی بر بالمانع بودن استفاده  ،پزشک متخصص طب کارمهر و امضاء  ،نظریهپزشکی و در فرمت مصوب این وزارتخانه تکمیل شده و دارای 

 باشد.عیین شده تاز ایشان در شغل 
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 آزمایشات ادواریمعاینات و  .ب

، به منظور اطمینان از عدم تاثیر شرایط هاو آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه قانون کار 92با استناد به متن صریح ماده 

به صورت سالیانه مورد حداقل باید با توجه به نوع کار، محیط کار بر سالمت نیرو کار، کلیه پرسنل پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی، 

شده و آزمایشات، در پرونده پرسنلی ایشان بایگانی معاینات و قرار گیرند. بر این اساس نتایج کلیه ادوار انجام طب کار آزمایش مجدد 

معاینات و آزمایشات پزشکی بدو استخدام،  مایند.کارفرما در پروژه ارائه ن HSEرا به واحد  پزشکی پرسنل خودپیمانکار موظف است، پرونده 

باید توسط یکی از مراکز مورد تایید و معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در فرمت مصوب این وزارتخانه تکمیل 

 در شغل تعیین شده باشد.، مبنی بر بالمانع بودن استفاده از ایشان پزشک متخصص طب کارشده و دارای نظریه، مهر و امضاء 

 آزمایشات عدم اعتیاد .ج

کارفرما در پروژه و به منظور حصول اطمینان از وجود  HSEواحد ها، با توجه به متن صریح آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه

تواند گواهی عدم اعتیاد هر یک از پرسنل ، میالکل /مواد مخدراز استفاده  محیط کاری سالم و کاهش خطاهای انسانی بر اثر تاثیر سوء

فرد مدارکی دال بر عدم اعتیاد  ی،پیمانکار موظف است ظرف یک هفته کار ،مطالبه نماید. بر این اساسدر هر زمان پروژه را پیمانکار در 

راز مدارکی دال بر اعتیاد نامبرده، ارائه نماید. پس از گذشت این زمان و یا در صورت اح کارفرما HSEبه واحد  ،الکل /به مواد مخدر مذکور

  از ورود و فعالیت فرد مذکور در محوطه پروژه ممانعت به عمل خواهد آمد.

  آالت، دستگاهها و اپراتورها های ماشینگواهینامه . 7.5

 فنی ماشین آالت سالمت گواهینامه .أ

، کامیونت، لودر، بابکت، بولدوزر و باالبر، کامیون، اعم از جرثقیل کلیه ماشین آالتآالت آیین نامه ایمنی کار با ماشین 22بر اساس ماده 

ژنراتورها و  باشند. دارای معاینه فنی معتبرگواهینامه سالمت فنی ماشین و یا باید  بر اساس نوع ) کارگاهی یا دارای پالك شهربانی( غیره

و غیره مورد استفاده توسط پیمانکار های جوشکاری ی کارگاهی، ترانسرهاوهای مولد باد، آسانسکمپرسورها و دستگاههای مولد برق، دستگاه

بر این فنی بوده و با توجه به دوره ذکر شده در گواهینامه، نسبت به تمدید آنها اقدام گردد.  سالمت ، باید دارای گواهینامهنیز اصلی و فرعی

 کارفرما در پروژه، قرار دهد. HSEرا در اختیار واحد  اساس پیمانکار موظف است تصویری از گواهینامه کلیه ماشین آالت خود

. وزارت صنعت و 2. سازمان ملی استاندارد، 1فنی، تنها شرکت های گواهی دهنده مورد تایید سالمت مرجع صدور گواهینامه : 1تذکر 

بر این اساس ارائه گواهی تاییدیه سازمان بازرسی کننده از یکی از مراجع فوق در  . اداره بازرسی کل کشور خواهند بود.3 تجارت معدن و

 کارفرما در پروژه، الزامی است. HSEبه واحد  ،خصوص تجهیز مربوطه

 آالتگواهینامه ویژه اپراتورهای ماشین .ب

اپراتورهای کلیه ماشین ، و آیین نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان آالت عمرانیبر اساس مواد سه و چهار آیین نامه کار با ماشین

کارفرما  HSEها باید به واحد این گواهینامهو تصویر و کارت ملی مهارت بوده باید دارای گواهینامه ویژه معتبر  مورد استفاده پیمانکار،آالت 

 باشند، جلوگیری خواهد نمود. مدارك معتبرآالتی که اپراتور آنها فاقد از بکارگیری ماشین کارفرما HSEدر پروژه، تحویل داده شود. واحد 

. وزارت 2. سازمان ملی استاندارد، 1مرجع صدور گواهینامه ویژه اپراتوری ماشین آالت، تنها شرکت های گواهی دهنده مورد تایید : 1تذکر 

 خواهند بود. ای کشورن آموزش فنی و حرفه. سازما4و  . اداره بازرسی کل کشور3صنعت و معدن 
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 ی )باربندی و هدایت بار(ریگر ویژهگواهینامه  .ج

پیمانکار های ساختمانی، آیین نامه حفاظتی کارگاه 33آالت عمرانی و ماده آیین نامه ایمنی کار با ماشین 31با توجه به متن صریح ماده 

که صالحیت آنها به تایید مراجع ذی صالح و آموزش دیده موظف است به منظور باربندی و هدایت بار )ریگری(، از افراد دارای مهارت 

و وقوع حوادث احتمالی  الزم به ذکر است در صورت باربرداری در فضاهای دارای محدودیت میدان دید اپراتوررسیده باشد، استفاده نماید. 

 باشد. میالزامات ، از و عالمت دهنده فرد ریگر مدارك آموزشی معتبرارائه ، ایهای بیمهجهت استفاده مناسب از پوشش و به

کارفرما در پروژه، ارائه گردیده و پس از پایان  HSEتصویر گواهینامه صالحیت کلیه ریگرهای مورد استفاده توسط پیمانکار، باید به واحد 

 نسبت به تمدید آنها اقدام گردد. ،اعتبار

و یا دیگر مراجع مورد تایید شرکت های گواهی دهنده مورد تایید سازمان ملی استاندارد مرجع صدور گواهینامه ویژه ریگری، : 1تذکر 

 باشند.می مراجع ذیصالح قانونی

 به سایتمجوزهای ورود . 8.5

 انصدور مجوز ورود نفرات پیمانکار .أ

های عمومی ارائه مدارکی دال بر دریافت آموزش. 2در خصوص معاینات بدو استخدام،  "بالمانع"ارائه جوابیه  .1 پیمانکار، پس ازکلیه پرسنل 

معرفی شده کارفرما در پروژه،  HSEارائه مدارکی دال بر دریافت تجهیزات حفاظت فردی به واحد  .3 و پیمانکار HSEاولیه توسط واحد 

 HSEنمایند. بدیهی است چنانچه مدارك هر یک از پرسنل پیمانکار ناقص باشد، واحد فعالیت در سایت را دریافت میاجازه ورود و و 

 تواند نسبت به اخراج ایشان از سایت اقدام نماید.، میکارفرما

 و دستگاه ها صدور مجوز ورود ماشین آالت .ب

کارفرما در  HSEبه محوطه سایت، نسبت به دریافت مجوز ورود از واحد و دستگاه ها پیمانکار باید پیش از ورود هرگونه ماشین آالت 

و دستگاه فنی ماشین آالت سالمت ، ارائه گواهینامه و دستگاه ها پروژه، اقدام نماید. الزمه دریافت مجوز ورود برای هر نوع ماشین آالت

 HSEکه توسط واحد یا دستگاه ربوط به آن ماشین آالت اپراتور و همچنین چک لیست پر شده ایمنی م ویژهمربوطه، ارائه گواهینامه 

 باشد.پیمانکار پر شده است، می

 و کدگذاری صدور مجوز ورود تجهیزات برقی .ج

پیمانکار رسیده و کد دریافت نماید. این کد با فرمت زیر  HSEکلیه تجهیزات برقی پیمانکار باید در زمان ورود به سایت به تایید واحد 

 خواهد بود:

 (01کدی دو رقمی بر اساس تعداد تجهیزات مشابه )شروع از  -ماه و سال ورود به صورت عددی چهار رقمی -مدل -تجهیزنام 

 تحویل داده خواهد شد.  کارفرما در پروژه HSEلیست تجهیزات کدگذاری شده به صورت هفتگی به واحد 

 عبور و مرور در سایت. 9.5

 عبور و مرور وسایل نقلیه .أ

حداکثر اند اجازه رانندگی در سطح سایت را دارند. همچنین کارفرما در پروژه، رسیده HSEتنها رانندگان آموزش دیده که به تایید واحد 

وسایل نقلیه باید از این حد مجاز تبعیت نمایند. کیلومتر بر ساعت بوده و کلیه  20سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه در محوطه سایت 

د در سطح سایت، عالئم ترافیکی مناسب نصب نموده و در تعیین مسیرهای عبور و مرور، حریم فعالیت ماشین آالت در جبهه پیمانکار بای

 های کاری را در نظر بگیرد.
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 عبور و مرور نفرات .ب

)به استثنای میهمانان و بازدید کنندگان که آنها نیز باید دارای کارت تردد میهمان و  کارفرمااز سوی و تردد دارای مجوز ورود تنها نفرات 

در نظر گرفتن پیمانکار باید با  HSEدر محوطه سایت را دارند. بر این اساس واحد تردد و  ورود کاله ایمنی بازدید کننده باشند( اجازه

نصب نماید. این عالئم  ی تردد ایمن را تعیین و عالئم هشدار دهنده مناسبهای کاری موجود در سایت، مسیرهاحریم مناسب برای جبهه 

 باید به گونه ای باشد که در شب و روز قابل رویت باشند. 

پیاده سازی تدابیر همچنین در خارج از زمان کاری، عبور و مرور کلیه افراد در فضاهای کاری سایت ممنوع بوده و تنها پس از بررسی و 

صدور چنین مجوزهایی پیمانکار باید مستندات  HSEباشد. واحد پیمانکار امکان پذیر می HSEصدور مجوز از سوی واحد  ایمنی الزم و

 را بایگانی کرده و در صورت لزوم ارائه دهد.

 گزارش دهی و ثبت رویدادها. 10.5

 گزارشات هفتگی .أ

 کارفرما در پروژه، ارائه نماید.   HSEو به واحد  نمودهرا پر " گزارش هفتگی"پیمانکار باید به صورت هفتگی فرم  HSEواحد 

 گزارشات ماهیانه  .ب

کارفرما در پروژه،  HSEو به واحد  را پر نموده" ماهیانهگزارش "پیمانکار باید به صورت ماهیانه و در هفته آخر هر ماه، فرم  HSEواحد 

 کارفرما در پروژه، به پیمانکار ابالغ خواهد شد.  HSEتوسط واحد ارائه نماید. تاریخ دقیق ارائه گزارشات ماهیانه 

 ها(گزارشات شرایط و اعمال ناایمن ) گزارشات آنومالی .ج

را " گزارش آنومالی"کارفرما در پروژه، به صورت روزانه از سایت بازدید نموده و در صورت مشاهده شرایط و اعمال ناایمن، فرم  HSEواحد 

سازد. بدیهی است در صورت تشخیص به باال بودن ریسک ادامه فعالیت با شرایط موجود، ناایمن را مشخص میموارد رفع  تاریخپر نموده و 

، جبهه کاری را تا زمان در نظر گرفتن تدابیر ایمنی مناسب، به صورت موقت متوقف خواهد ساخت. مبنای تشخیص کارفرما HSEواحد 

 خواهد بود. کارفرماریسک  میزان ریسک، رتبه ریسک بدست آمده از روش ارزیابی

 گزارشات حوادث .د

پیمانکار در سریعترین زمان ممکن نسبت به حضور در محل حادثه و ثبت مستندات  HSEدر صورت وقوع هرگونه حادثه در سایت، واحد 

مراجع ذی پس وقوع حادثه، مراتب را به  ساعت 72 حداکثر ظرف ،الزم و همچنین پر کردن فرم گزارش حادثه اقدام نموده و موظف است

صالح از جمله سازمان تامین اجتماعی، اطالع رسانی نماید. از سوی دیگر، پیمانکار موظف است کلیه مستندات مرتبط با حادثه را در اسرع 

 کارفرما در پروژه، ارسال نماید. HSEوقت به واحد 

 جلسات کمیته حفاظت و بهداشت کار .ه

، پیمانکار موظف است پس از مکاتبه با اداره کار منطقه و دریافت کد صورت "کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار" نامه  با استناد به آیین

جلسات، به صورت ماهیانه جلسه این کمیته را در سایت برگزار نموده و نسبت به رفع موارد مطروحه، بر اساس زمان بندی تعیین شده، 

تواند با توجه به رئوس کارفرما در پروژه، می HSEزیر، در جلسات کمیته حفاظت الزامی بوده اما واحد اقدام نماید. حضور نفرات حداقلی 

 مشکالت شناسایی شده، از سایر افراد مسئول در سایت نیز دعوت نماید.

. سرپرست 5. سرپرست واحد اجرای پیمانکار 4. سرپرست کارگاه پیمانکار 3در سایت  کارفرما HSE. مسئول 2کارگاه کارفرما سرپرست . 1

 . نماینده کارگران شرکت پیمانکار.7. مسئول بهداشت پیمانکار 6پیمانکار  HSEواحد 
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در صورت استفاده پیمانکار از پیمانکاران جزء، در جلسات کمیته حفاظت و بهداشت کار کارگاه، حضور سرپرست، نماینده واحد  :1تذکر 

 و سایر نفرات ذکر شده در آیین نامه مذکور، برای پیمانکاران جزء نیز الزامی است. HSEاجرا، مسئول 

 آموزش. 11.5

 های بدو استخدامآموزش .أ

، در زمان ورود به سایت آموزش های بدو استخدام زیرمجموعهشرکت پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود و پیمانکاران  HSEواحد 

اند، عمومی بوده و در صورتی که پرسنل برای اجرای فعالیت خاصی در سایت حضور یافته HSEها شامل نکات برگزار نماید. این آموزش

 باشد.تخصصی در حوزه آن فعالیت خاص نیز می HSEهای نکات امل آموزشعمومی، ش HSEعالوه بر نکات 

 (TBMآموزش های پیش از آغاز فعالیتهای اجرایی ) .ب

نسبت به توجیه روزانه و پیش از آغاز فعالیت در جبهه های کاری،  ،موظفندهای اجرایی با همکاری سرتیمپیمانکار  HSE کلیه نفرات واحد

جلسه کوتاه مدت، در محل اجرای عملیات اقدام نمایند. این  یآموزشجلسه خطرات موجود کار، طی برگزاری یک  در خصوصنفرات اجرایی 

ثبت شده و به " TBMآموزش "فرم می شرکت کنندگان در ابر باشد. در پایان آموزش نیز باید اسزمان بیش از پنج دقیقهی نباید آموزش

 امضاء ایشان رسیده و بایگانی گردد. 

 های تخصصیآموزش .ج

کلیه بخش های اجرایی پروژه باید با توجه به نوع و ماهیت کار، در خصوص خطرات فعالیت خود آموزش دیده و مستندات مربوط به این 

 کارفرما در پروژه، ارسال گردد.  HSEآموزش ها به واحد 

پیمانکار و واحد  HSEآموزش های داخلی توسط واحد  آموزش های تخصصی پیمانکار به دو صورت داخلی و خارجی قابل اجرا خواهد بود.

HSE استان استفاده نماید.کار های خارجی، پیمانکار باید از موسسات مورد تایید اداره قابل ارائه بوده و در بخش آموزش کارفرما 

 مجوزهای کار. 12.5

بکارگیری و پیاده  از دهد، فعالیت پر خطر خاصی را پسای است دارای تاریخ و ساعت مشخص، که به پیمانکار اجازه میمجوز کار برگه

خود اجرا نموده و پس از اتمام زمان تعیین  HSEسازی کلیه الزامات ایمنی و فنی در بخش مشخصی از محوطه سایت تحت نظارت واحد 

  شده، ادامه فعالیت نیازمند بررسی مجدد شرایط محیطی و صدور مجوز جدیدی خواهد بود.

در زمان اجرا کلیه فعالیتهای روتین پس از دریافت مجوز کار اجرایی ، اوالً باشدحالت پیمانکار موظف به دریافت مجوز کار می دودر : 1تذکر 

های در زمان انجام کار در زمانو پیش از آغاز فعالیت اجرایی، پیمانکار موظف به دریافت مجوز ایمنی برای فعالیت مورد نظر است. ثانیاً 

 .جبهه های کاریدر تداخل  و کاری و بارش نزوالت آسمانیمانند ساعات اضافه کاری، شبغیر روتین 

در تمام مدت زمان اجرای عملیات اجرایی در بازه زمانی و نظارت بر نحوه اجرای ایمن کار، شرکت پیمانکار  HSEحضور پرسنل  :2تذکر 

کارفرما در پروژه، لغو  HSEکه مجوز کار برای آن اخذ گردیده است الزامی بوده و در صورت عدم حضور ایشان، مجوز کار از سوی واحد 

 خواهد شد. 

کارفرما در پروژه  HSEیک نسخه در اختیار واحد پیمانکار،  HSEتنظیم شده که یک نسخه در اختیار واحد  در سه نسخهمجوز های کار 

  قرار خواهد گرفت. اجرایی و به جهت اطالع کامل از الزامات ایمنی حین کار، و یک نسخه در اختیار مجری عملیات
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 کنترل عملیات. 13.5

 تجهیزات حفاظت فردی .أ

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، با توجه به نوع خطرات موجود در  "وسایل حفاظت فردی "پیمانکار باید با مرجع قرار دادن آیین نامه 

پیمانکار بر استفاده مناسب پرسنل  HSEعملیات اجرایی، در هر بخش، پرسنل خود را به تجهیزات مناسب و استاندارد مجهز نموده و واحد 

تجهیزات حفاظت  اطمینان از کفایتکارفرما، وظیفه تایید و  HSEنظارت خواهد داشت. واحد  ،ر پیمانکاران جزء آن شرکتخود و سای

به دلیل ، کارفرما HSEواحد هرگاه را بر عهده خواهد داشت. بدیهی است توسط پیمانکار اصلی و سایر پیمانکاران جزء مورد استفاده فردی 

، اقدام به خروج و قطع پیمانکار درخواست نماید HSEاز واحد عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط نیروی انسانی پیمانکار، 

 د خاطی از سایت خواهند بود.افرقطع عملیات اجرایی و اخراج انماید، ایشان موظف به  در سایتاین افراد فعالیت 

 نظم و انضباط کارگاهی .ب

پیاده سازی روشی مدون جهت ایجاد و نسبت به  ،"هاکارگاه در عمومی بهداشت و حفاظت " نامه آیین مفاد با مطابقپیمانکار موظف است 

های کاری، مسیرهای تردد آالت به جبههبه منظور دسترسی نفرات و ماشینایجاد نظم و انضباط کارگاهی در سطح سایت اقدام نموده و 

کارفرما در پروژه بر نحوه مناسب ایجاد نظم و  HSEایجاد و با عالئم هشدار دهنده مناسب مشخص نماید. واحد  ایمن در سطح سایت

انضباط کارگاهی از سوی شرکت پیمانکار نظارت نموده و در صورت سهل انگاری و دپو نامناسب ابزار و مصالح در سطح کارگاه، هزینه 

مسیرهای دسترسی ایمن در سطح کارگاه، تمامًا بر عهده پیمانکار و توسط نیرو انسانی تحت امر های احتمالی به منظور ایجاد جاییجابه

 پیمانکار خواهد بود.

 هاعالئم و هشداردهندهنصب  .ج

از  پرسنل فعال در سطح پروژهبه منظور اطمینان از آگاهی  ،مقررات ملی ساختمان 20مبحث مفاد  پیمانکار موظف است بر اساسشرکت 

جنس مناسب و مقاوم در برابر از نماید. این عالئم و تابلوها باید استفاده مناسب و متناسب  یهاعالئم و هشدار دهندهاز  جود،ومخطرات 

 باشند. قابل رویتبه گونه ای نصب گردند که در روز و شب کاماًل  ،عوامل محیطی انتخاب شده

 ارزیابی و مدیریت ریسك، ارزیابی جنبه های زیست محیطی: .د

 HSEپیمانکار موظف است بر اساس روشی مدون که مطابق با قوانین و مقرارت جاری کشور و استانداردهای مربوطه که به تایید واحد 

و بر اساس نتایج  در تمامی مراحل اجرایی آن پرداختهها و ارزیابی ریسک پروژه شناسایی خطرات/ جنبهکارفرما در پروژه، رسیده باشد، به 

ها، به حدود مورد قبول کارفرما اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مناسب جهت کاهش ریسک فعالیت ،های انجام گرفتهارزیابیمطالعات و 

 کارفرما در پروژه، باشد.  HSEبه انجام رساند. این اقدامات باید دارای تاییدیه واحد تعریف کرده و 

بهداشت و  ،ایمنیو استانداردهای اضافه گردد یا تغییری در قوانین  پیمانکار هایدر صورتیکه واحد یا فعالیت جدیدی به فعالیت: 1تذکر 

ها و ارزیابی شناسایی خطرات/ جنبهقبل از اجرای عملیات جدید و یا تغییر یافته، مطابق روش  پیمانکار بایدمحیط زیست به وجود آید، 

 های مربوطه اقدام نمایند.و ارزیابی ریسکهای زیست محیطی جنبهخطرات و نسبت به شناسایی ریسک خود، مجدداً 

 و حمل نفر باربندی ،باربرداری .ه

پیمانکار موظف است از ماشین آالت باربرداری دارای گواهینامه فنی معتبر از مراجع ذی صالح، اپراتورهای دارای گواهینامه ویژه معتبر، 

کارفرما در پروژه، استفاده نماید.  HSEری استاندارد و مورد تایید واحد ریگرهای دارای گواهینامه ویژه ریگری و تجهیزات باربندی و باربردا
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پیمانکار در هر جبهه کاری مرتبط با باربرداری الزامی است. از سوی دیگر ایجاد حریم ایمن برای  HSEهمچنین حضور نفرات واحد 

با عملیات باربرداری، اطمینان از عدم عبور کابل های برق و وجود تابلوهای برق های کاری جلوگیری از تداخل جبهه ،عملیات باربرداری

ات کارگاهی در محل انجام عملیات باربرداری و زیر بار معلق، انتخاب محل قرار گرفتن جرثقیل و اطمینان از ایستایی مناسب آن و سایر الزام

کارفرما در پروژه، بر این عملیات نظارت داشته و در صورت عدم رعایت تدابیر  HSEپیمانکار بوده و واحد  HSEباربرداری، از وظایف واحد 

 ایمنی الزم، فعالیت اجرایی را تا زمان بکارگیری تدابیر ایمنی مناسب متوقف خواهد ساخت.

کد رنگ شش ماهه باشند.  دارایبوده و و متناسب با ظرفیت اسمی بار کلیه تجهیزات باربرداری متعلق به پیمانکار باید از نوع استاندارد 

، در صورت مشاهده هرگونه کارفرما HSEپیمانکار بوده و واحد  HSEمسئولیت عدم استفاده از تجهیزات از رده خارج به عهده واحد 

 آوری کرده و معدوم خواهد ساخت.تجهیزات معیوب، این تجهیزات را جمع

تواند از سبد حمل نفر که بر اساس جبهه های کار در ارتفاع، پیمانکار میجایی عمودی پرسنل بین به منظور حمل نفر و جابههمچنین 

همچنین کلیه پرسنل باالرو، باید کارفرما در پروژه، رسیده است استفاده نماید.  HSEاستانداردهای مربوطه ساخته شده و به تایید واحد 

طرز مناسبی اتصال بین تجهیزات حفاظتی خود به ن کرده و پیش از سوار شدن به سبد حمل نفر، تجهیزات مناسب حفاظت از سقوط به ت

پیمانکار، مسئولیت اطمینان از بکارگیری تدابیر ایمنی مناسب در استفاده از سبد حمل نفر را در  HSEواحد و جرثقیل را برقرار نمایند. 

 کلیه فضاهای متعلق به سایت بر عهده دارد. 

جایی این سیلندرها توسط و جابههای تحت فشار به وسیله سبد حمل بار در کلیه اماکن مربوط به سایت ممنوع بوده جایی سیلندرجابه

 قانونی و استانداردی موجود در این زمینه است. ات( و بکارگیری کلیه الزامRackجرثقیل ملزم به استفاده از رك )

 کار در ارتفاع .و

وزارت  "ایمنی کار در ارتفاع "نامه در آیینشده ذکر در ارتفاع، پیمانکار موظف است کلیه الزامات  به منظور انجام هرگونه فعالیت اجرایی

برای  استفاده از تجهیزات حفاظت از سقوط ،مناسب دسترسی ، ایجاد مسیرایجاد جایگاه کار استانداردتعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت 

               بین جبهه های کار در ارتفاع ) نصب پرسنل جایی ایجاد تدابیر ایمنی الزم به منظور جابه ، دسترسی با طناب،کلیه نفرات باالرو

Safe Line )را بکار بسته و رعایت نماید. بدیهی  داربست بندی، استفاده از نردبان و غیرهباالبرهای سیار، ، نصب تور ایمنی، افقی و عمودی

کارفرما در پروژه، فعالیت کاری پیمانکار را به  HSEر ایمنی الزم در جبهه های کار در ارتفاع، واحد است در صورت عدم بکارگیری تدابی

  صادر خواهد شد. ادامه فعالیتصورت موقت در آن بخش متوقف ساخته و تنها پس از حصول اطمینان از رعایت کلیه الزامات، اجازه 

( بوده که پس از تکمیل و یا رفع عیب Scaftagدارای تگ شناسایی و ایمنی ) از سوی دیگر هرگونه داربست نصب شده در سایت باید

 کارفرما در پروژه، قابل استفاده خواهد بود.  HSEپیمانکار و دریافت تاییدیه نهایی واحد  HSEتوسط پیمانکار و تایید واحد 

 جوشکاری و برشکاری .ز

 "ار موظف به رعایت کلیه مفاد الزم االجرا قانونی از جمله مفاد آیین نامه به منظور انجام هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری، پیمانک

پیمانکار موظف است تا از سالمت فنی تجهیزات  HSEوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. واحد  "ایمنی برشکاری و جوشکاری

ایمنی مناسب در و در نظر گرفتن تدابیر اد حریم جوشکاری، استفاده مناسب تیم جوشکاری از تجهیزات حفاظت فردی و پاکسازی و ایج

ی تدابیر ایمنی الزم در محل انجام عملیات جوشکاری اطراف محل جوشکاری، اطمینان حاصل نماید. بدیهی است در صورت عدم بکارگیر

ه و تنها پس از حصول کارفرما در پروژه، فعالیت کاری پیمانکار را به صورت موقت در آن بخش متوقف ساخت HSE، واحد و برشکاری

 اطمینان از رعایت کلیه الزامات، اجازه ادامه فعالیت صادر خواهد شد.
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 ایمنی برق .ح

به منظور نصب و بکارگیری هرگونه تاسیسات برقی کارگاهی، پیمانکار موظف به رعایت کلیه مفاد الزم االجرا قانونی از جمله مفاد مبحث 

وزارت  "هاحفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه "و  "سیستم اتصال به زمین )ارتینگ( " هاینامهسیزدهم مقررات ملی ساختمان و آیین 

پیمانکار بوده و  کلید حفاظ جانو  سیستم ارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر این اساس، کلیه تابلوهای برق کارگاهی باید مجهز به 

سیار )سیم سیار، چندراهی و غیره( دارای سیم ارت استفاده نماید. همچنین کلیه تجهیزات و  الکتریسیتهموظف است از تجهیزات انتقال 

 ، قابل استفاده خواهد بود. کارفرماتاسیسات برقی نصب شده توسط پیمانکار، پس از تایید 

 پرتونگاری/ رادیو گرافی .ط

های دارای مجوز سایت، پیمانکار موظف به استفاده از شرکت به منظور انجام هرگونه تست غیر مخرب با استفاده از تشعشعات یونیزان در

آنها باید به نحوه نگهداری منبع رادیواکتیو و مدارك افراد پرتونگار  ،هااز سازمان انرژی اتمی بوده و پیش از آغاز به کار، مجوز این شرکت

کارفرما در پروژه ارائه شده و نسبت به تعیین حریم ایمنی و مشخص کردن بازه زمانی انجام عملیات بر اساس نظر کارفرما و  HSEواحد 

را به انجام رساند. همچنین دریافت مجوز ایمنی پرتونگاری برای شرکت افراد شاغل در سایت، اقدامات الزم برای رعایت بیشینه ایمنی 

 د.باشپیمانکار الزامی می

 پیشگیری از حریق .ی

حفاظت و بهداشت  "های نامهکلیه مفاد ذکر شده در آیین ،در سایتو مقابله با آن پیمانکار موظف است به منظور پیشگیری از وقوع حریق 

وزارت تعاون،  "حفاظتی مواد خطرناك، قابل اشتعال و انفجار "و  "هاسوزی در کارگاهگیری و مقابله با آتشپیش "، "عمومی در کارگاه ها

ی مذکور را هانامهمفاد آیین، کارفرما HSEواحد  "پیشگیری از حریق "با جاری سازی چک لیست کار و رفاه اجتماعی را رعایت نموده و 

از وظایف پیمانکار بوده که پس تایید کارفرما، باید " حریقطرح مقابله با "همچنین خرید و شارژ تجهیزات مقابله با حریق و رعایت نماید.

 در سایت جاری سازی شود.

 کار با مواد شیمیایی .ك

گردد ( که توسط سازنده تهیه میMSDSبه همراه دستور ایمنی آن محصول ) راهرگونه ماده شیمیایی  پیمانکار موظف استشرکت 

 شرکت پیمانکار HSEواحد ممنوع بوده و  پروژهدر کلیه انبارهای  MSDSاقد برگه نگهداری مواد فد. نمایخریداری، انبارش و استفاده 

نصب  معتبر برای آنها اقدام نماید. MSDS نسبت به تهیه برگهرا در انبارها شناسایی کرده و  MSDSکلیه مواد فاقد برگه  است موظف

 آنها توسط شرکت پیمانکار های نگهداری و مصرفمحلدر  ،بر روی کلیه مواد شیمیایی ( MSDS) برچسب اطالعات ایمنی مواد شیمیایی

شرکت توسط  ،ای که کامأل در دسترس باشدبه گونه ،مواد موجود در انبار MSDSای از برگه های تهیه کتابچههمچنین الزامی است. 

 باشد.می الزامیپیمانکار 

کلیه الزم است از آگاهی  بوده وشرکت پیمانکار  HSEبه عهده واحد  پروژهمسئولیت آموزش در خصوص خطرات مواد شیمیایی در سطح 

نسبت به خطرات کار با مواد شیمیایی مورد استفاده و همچنین بکارگیری مناسب از تجهیزات حفاظت فردی توسط  پرسنل شرکت خود

 اطمینان حاصل نماید. استفاده کنندگان از این مواد،

 پیش راه اندازی و راه اندازی .ل

یکی از مهم ترین و که این با توجه به کار شرکت پیمانکار باشد،  شرحدر صورتی که انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه جزء 

شرکت پیمانکار ضروری است تا  است،راه اندازی پیش ، مرحله حوادثاحتمال ایجاد  وجود مخاطرات و دیدگاهحیاتی ترین مراحل اجرایی از 
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های مراحل طراحی و نواقص و عدم انطباق عملیاتی مدون، و طینموده با تمهیدات عمیق تری شناسایی و پیش بینی را خطرات محتمل 

ره برداری ایمن قرار گیرند. و مورد بهشده کمترین حادثه راه اندازی بروز با ، ماشین آالت و دستگاهها، تاسیساتو مشخص شوند نیز نصب 

قراردادی خود را  شرح کارسایر بخشهای مرتبط با لوله و  وطخط آالت، دستگاهها،ماشین کلیه تجهیزات،لذا شرکت پیمانکار موظف است 

ت در راستای . بر این اساس شرکت پیمانکار موظف اساطمینان حاصل نماید و از نحوه عملکرد مناسب آنهاتست پیش از راه اندازی نهایی 

دستورالعمل ایمنی پیش حداقل یک ماه پیش از آغاز عملیات اجرایی مرتبط با پیش راه اندازی،  اجرای ایمن عملیات پیش راه اندازی،

به طور خالصه هدف از اجرای این  کارفرما قرار دهد. HSEجهت تایید در اختیار واحد  و نمودهتدوین خود را  (PSSR) یاندازراه

 گردد:میدستورالعمل در موارد زیر خالصه 

 با کمترین حادثه ، تجهیزات، ماشین آالت و غیرهشناسایی و پیش بینی خطرات احتمالی به منظور راه اندازی تاسیسات -

های تعریف شده مطابق مشخصه اطمینان از انجام تمامی اقدامات مورد نیاز در کلیه مراحل ساخت، نصب تجهیزات و تعمیرات -

 طراحی در

اطمینان از آماده و در دسترس بودن و اجرائی نمودن تمامی دستورالعملهای ایمنی، بهره برداری، تعمیرات و واکنش در شرایط  -

 اضطراری

مراحل مختلف ها و پیشنهادات اصالحی و تغییرات حاصل از مطالعات ریسک انجام شده در اطمینان از اجرای تمامی توصیه -

 پروژه

 روزآوری اطالعات و مستندات ایمنیبه -

 برداری ایمنسنجش آمادگی کامل نیروی انسانی جهت بهره -

قراردادی شرکت پیمانکار باشد، شرکت پیمانکار موظف است،  شرح کاردر صورتی که تحویل موقت و دائم و یا بهره برداری از کارخانه در 

های متداول از قبیل نسبت به تهیه و انجام مطالعات شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایندی و غیرفرایندی به ترتیب به یکی از روش

HAZOP Study  وHAZID Study به هزینه خود اقدام نموده و نتایج آن را به واحد ،HSE فرما ارائه نماید.کار 

 کار در شب .م

کارفرما در پروژه، خواهد بود. بر این اساس تامین  HSEهرگونه فعالیت اجرایی توسط پیمانکار در شب، نیازمند دریافت مجوز کار از واحد 

اولیه دریافت مجوز جزء الزامات پیمانکار،  HSEو همچنین حضور پرسنل واحد نور کافی و نصب عالئم هشدار دهنده قابل رویت در شب 

 کار برای کار در شب خواهد بود.

 ایجاد تسهیالت اقامتی در سایت .ن

، اقدام "هاحفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه "مطابق با مفاد آیین نامه  ،پیمانکار موظف است به منظور رفاه حال کارکنان خود در سایت

کارفرما در پروژه، بر اساس چک  HSEسایر تاسیسات مورد نیاز نماید. واحد  به ایجاد فضای اقامتی، سرویس بهداشتی، حمام، ناهارخوری و

 نظارت خواهد نمود.از سوی پیمانکار ، بر چگونگی نگهداری تاسیسات بهداشتی کارگاه "تاسیسات بهداشتی کارگاه "لیست 

 ایجاد تسهیالت درمانی در سایت .س

و خدمات درمانی اولیه در کارگاه و همچنین انتقال افرادی که به نوعی در محوطه کارگاه دچار  ارائه کمکپیمانکار موظف است به منظور 

ات و ایجاد اقدام به خرید تجهیز ،"هاحفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه "مطابق با مفاد آیین نامه گردند، سانحه یا مصدومیت می

، برای پیمانکار الزامی بوده و "هاتاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه "آیین نامه تسهیالت در کارگاه نماید. همچنین جاری سازی مفاد 

 کارفرما بر حسن انجام آن نظارت خواهد نمود.
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 آب شرب و مصرفی .ع

پیمانکار موظف است ترکیبات شیمیایی و فیزیکی آب آشامیدنی مورد استفاده در سایت را چک نموده و از تطابق خواص آن با الزامات و 

های زمانی سه ماهه و یا قررات کیفیت آب آشامیدنی اطمینان حاصل نماید. بر این اساس پیمانکار موظف است بصورت منظم و در بازهم

کارفرما،  HSEنتایج آن را به واحد های باکتری و شیمیایی و سختی سنجی را انجام داده و کارفرما در پروژه، تست HSEبنا به نظر واحد 

دارای پروانه بهداشتی  باید آب خریداری شده توسط پیمانکار، از انواع ،های آب معدنیدر صورت تامین آب شرب بصورت بسته نماید.ارائه 

  .باشندبا مجوز وزارت بهداشت 

 باشد.انجام آزمایشات میکروبیولوژیک از سوی پیمانکار در خصوص آب مصرفی جهت استحمام و شستشو نیز الزامی می

 ارتباطات. 14.5

 باشد. به منظور ایجاد ارتباط مناسب میان واحدهای مختلف اجرایی در کارگاه، تهیه وسایل ارتباطی مناسب از سوی پیمانکار الزامی می

 .باشدسرپرست کارگاه شرکت پیمانکار  طریقباید از  کارفرما HSEواحد پیمانکار با  HSEکلیه مکاتبات واحد 

 تشویق و تنبیه. 15.5

از در سایت،  HSEپیمانکار موظف است بر اساس شرایط سایت و به منظور ایجاد سازوکار مناسب جهت پیاده سازی و پیشبرد اهداف 

و تشویق مناسب  نماید. همچنین انتخاب فردی به عنوان کارگر نمونه به صورت ماهیانه در سایت کارفرما تبعیتمکانیزم تشویق و تنبیه 

نسبت به الصاق تصویر ایشان باید باشد. پیمانکار عالوه بر تشویق کارگر نمونه در جمع کارگران، پیمانکار می HSEاز وظایف واحد  ایشان،

 در کارگاه اقدام نماید. عمومیبه صورت 

همچنین و پیمانکار های اجرایی در فعالیت و داخلی کارفرما و جاری کشوریالزم االجرا ین و مقررات انومطابق با ق HSEعدم رعایت موازین 

می باشد که سبب عدم تعلق بخشی از صورت از سوی کارفرما همراه  ریمهبا اعمال ج، پیمانکار شرکتمحوطه تحویل داده شده به 

از صورت وضعیت  در صورت اعمال این جرائم، مبالغ آن مستقیماًاین دستورالعمل(.  3-5ماده  های شرکت پیمانکار خواهد شد )وضعیت

 ،اعمال شده از سوی کارفرما HSEمجموع جرائم همچنین گردد. کسر مینزد کارفرما پیمانکار  شرکتپیمانکار و یا ضمانت حسن انجام کار 

 بیشتر باشد. این دستورالعمل 3-5درصدهای تعیین شده در جدول ماده تواند از نمی

 واکنش در شرایط اضطراری. 16.5

سایت، سناریوهای وقوع شرایط اضطراری سایت را شناسایی کرده پیمانکار موظف است با توجه به نتایج شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 

کارفرما در پروژه،  HSEدر اختیار واحد  سایت اقدام نماید. این طرح باید جهت تاییدواکنش در شرایط اضطراری و نسبت به تهیه طرح 

های واکنش در شرایط بر اساس این طرح تایید شده پیمانکار موظف به تعیین و تشکیل تیم از تایید اجرایی گردد.قرار گرفته و پس 

اضطراری بوده و باید بر اساس سناریوهای وقوع شرایط اضطراری شناسایی شده، اقدام به برگزاری مانور در فواصل زمانی از پیش تعیین 

 سنل خود را برای مقابله با وقوع حوادث ناگوار حفظ نماید.از این طریق آمادگی پرشده نموده و 


