فرم درس آموزي از حوادث
Accident Lesson Learned Form
نام حادثه :برق گرفتگی

زمان وقوع حادثه ،79/00/20 :ساعت 01:00

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

محل حادثه :دکل حفاری چاه

مقدمه :انرژی الكتريكی به دليل مزايای که دارد هر روز به مصرف آن اضافه ميگردد .در مقابل مزايای آن ،دارای خطرات بالقوه نيز ميباشد ،قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسير جريان
برق ،موجب عبور جريان از بدن ميشود و با توجه به شدت و مدت عبور جريان ،برق گرفتگی بوجود می آيد و ممكن است عواقب مختلفی نظير مرگ ،ايست قلبی ،سوختگی بدنبال داشته
باشد.

شرح حادثه :کارگر شستشو در هنگام کار شستشوی پايه های دکل با در دست گرفتن نازل آبپاش به داخل سبد حمل نفر که بوسيله جرثقيل هدايت می شد وارد می گردد و
پس از شستشوی قسمتی از پايه های دکل توسط دستگاه  Water Jetپرسنل حاضر متوجه ضعف و بی حالی نامبرده می شوند که سريعا با اطالع به رئيس دستگاه ،ايمنی
و پزشک حاضر در دستگاه ،نامبرده از محل حادثه دور شده و به پايين انتقال داده می شود .بالفاصله پزشک پس از انجام معاينات اوليه بر روی مصدوم و عمليات احيا ،
توسط آمبوالنس و به همراه پزشک دکل به مرکز درمانی شهرستان نزديک اعزام می شود که پس از انجام عمليات مجدد احياء  ،متاسفانه نامبرده فوت نمودند.
تجزيه و تحليل علل حادثه:

علل مستقیم( : )Direct Causesبرق گرفتگي
علل غیرمستقیم ):) Indirect/ Surface Causes
اعمال نا ايمن(:)Unsafe Acts / Behavior
• سرعت و بي دقتي در اجرای کار
• انجام عمليات شستشو به تنهايي و بدون حضور سرپرست کار.
• بستن نازل دستگاه به بدنه فلزی سبد حمل نفر.
• عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردی متناسب جهت کار ( دستکش متناسب با کار(
• عدم آگاهي کارگران از خطرات محيط کار و انجام کار بدون انجام تمهيدات ايمن
• عدم مجوز انجام کار
شرايط ناايمن(:)Unsafe Condition
• عدم نصب ارت دستگاه  Water Jetسيار
• در زمان عمليات کليد  RCCBدر تابلو برق موجود نبوده است.
• عدم وجود کليد قطع کن برق بر روی دستگاهWater Jet .
• استفاده از  Water Jetغير استاندارد ( دستگاه دست ساز بوده است).

علل ريشه ای): (Root Causes
•تاثير روحي و رواني ناشي از مشکالت مالي و تاخير چندين ماهه پرداخت حقوق پرسنل در اجرای اصول ايمني
• عدم وجود برنامهPM
• عدم توجه به استانداردها و الزامات ايمني برق توسط پيمانکار
• نقص کامل در سيستم صدور و اجرا پروانه کار
• ضعف در پايش ،مميزی و بازرسي های ايمني بصورت مستمر و منظم روش انجام کار و پروانه کار صادر شده،
• عدم مديريت ،سازماندهي و کنترل کيفيت آموزش نيروهای پيمانکاری
راهكارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تكرار حادثه:
•
•
•
•
•
•

تجهيز کليه تابلو های برق به کليد  RCCBبا توجه به تعداد خروجي های تابلو و مشخصات مصرف کننده.
بازرسي های هفتگي از کليه تجهيزات برقي و سيستم ارتينگ دستگاه توسط واحد برق و نظارت واحدHSE
دريافت گواهينامه های سالمت دستگاههای برقي از مراجع ذی صالح
آموزش موثر و اثربخش کليه پرسنل به منظور آشنايي با مخاطرات مختص هر شغل
تهيه ،آموزش و نظارت بر استفاده صحيح از تجهيزات حفاظت فردی متناسب با شغل
اجرای صحيح و واقعي پرميت ها و گواهينامه های الحاقي آن و نظارت موثر و مستمر بر حسن اجرای آن ها

