Accident Lesson Learned Form

فرم درس آهَزي از حَادث
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست

ًام حادثه :سمَط جسن سخت ٍ اطاتت تِ سز

زهاى ٍقَع حادثه1306/03/00:

هحل حادثه:فاس ػولیاتی  24-22پارس جٌَتی

هقدهه :وار در هحیغْای طٌؼتی ّوَارُ تا هخاعزات فزاٍاًی ّوزاُ است یىی اس اًَاع حَادث وِ اس شذت پیاهذ تاالیی تزخَردار است هزتَط تِ حَادث سمَط اس
ارتفاع هی تاشذ .سمَط افزاد ٍ اشیاء در طٌایغ هختلف ساالًِ خسارات سیادی را تِ دًثال دارد ،لذا عزاحی ٍ ًگْذاری ایوي هحیظ وار ٍ ارائِ آهَسش ّای وافی تِ
پزسٌل جْت اعالع اس هخاعزات هحیظ واری ٍ شزایظ ٍ رفتارّای ًاایوي اس راّىارّای هَثز جْت پیشگیزی اس تزٍس ایي لثیل حَادث هی تاشذ.
شرح حادثه :در رٍس حادثِ یىی اس پزسٌل خذهاتی یه شزوت پیواًىاری در هجاٍرت تزج دی تَتاًایشر در یه سایت ػولیاتی هشغَل ًظافت تَدُ وِ در اثز سمَط
یه لغؼِ ًثشی اس ارتفاع تمزیثی  35هتزی ( ٍ )Top levelاطاتت تِ سز ًاهثزدُ تا ٍجَد استفادُ اس والُ ایوٌی ،دچار شىستگی جوجوِ ،خًَزیشی هغشی ٍ فَت
گزدیذُ است .لغؼِ ًثشی هذوَر تِ ّوزاُ سِ لغؼِ هشاتِ دیگز در عثمِ فَلاًی تزج هذوَر لزار داشتِ وِ تَسظ سِ ًفز اس پزسٌل اجزایی یه شزوت پیواًىاری
جْت ًظة گزیتیٌگ تِ تاال ی تزج اًتمال دادُ شذُ تَد وِ تِ ّز دلیل اس دست ًفزات رّا شذُ ٍ سمَط ًوَدُ است.
تجسيه ٍ تحليل علل حادثه:
 -1علل هستقين )Direct Causes( :سمَط جسن ٍ تزخَرد آى تِ سز
 -2علل غير هستقين /سطحي)Indirect/ Surface Causes( :
-

اعوال ًا ايوي (:)Unsafe Behavior
ػذم ًظارت تز اًجام وار تا رػایت اطَل ٍ الشاهات HSE
ػذم اجزایی شذى دستَرالؼول ّای اتالغی اس هذیزیت ً HSEظیز سیستن پزٍاًِ وار ،ایوٌی وار تا دارتست
ػذم ًظارت تز ٍرٍد افزاد تِ هحَعِ خغزًان
ػذم ًظارت تز ّواٌّگی جْت اًجام وار ایوي در هَاردی وِ تذاخل واری هیاى پیواًىاراى ٍجَد دارد.
تٌَع ٍ حجن تاالی فؼالیت هحَلِ تِ پیواًىار ٍ تىارگیزی ًفزات تا تجزتِ ًاوافی جْت فؼالیت تا ریسه تاال
ػذم آشٌایی وافی واروٌاى تا هخاعزات هحیظ وار
ػذم رفغ ػذم اًغثاق ّای حَسُ  HSEاس سَی پیواًىار

شرايط ًا ايوي (:)Unsafe Condition
 ًظة ًاهٌاسة ساسُ در ارتفاع ٍ سمَط جسن سٌگیي اس ارتفاع هحظَر ًثَدى هحَعِ وار در ارتفاع جْت جلَگیزی اس تزدد افزاد ضثظ ٍ رتظ ًاهٌاسة عثمات دارتست ٍ ػذم جوغ آٍری ضایؼات -3علل ريشه اي)Root Cause( :
 اّذاف ًاساسگار تا  ٍ HSEاٍلَیت دادى تِ پیشثزد فؼالیت تذٍى رػایت الشاهات ایوٌی ٍ فشار هضاػف تز اجزای فؼالیت ّا ًمض در ارتثاعات ٍ ػذم ّواٌّگی تین اجزا تا HSE ػذم رػایت دستَرالؼول اجزایی ایوٌی وار در ارتفاعً ،ظة ساسُ در ارتفاع ،سیستن پزٍاًِ وار ،ایوٌی وار تا دارتست ٍ . ... ػذم جذب پزسٌل  HSEتِ تؼذاد وافی تا تَجِ تِ پزاوٌذگی جثِْ ّای واری ػذم تَاًایی پیواًىار در اجزای فؼالیت گستزدُ هحَلِ تىارگیزی ًفزات ون تجزتِ جْت فؼالیت ّای وار در ارتفاع ًثَد سیستوی جْت تؼییي طالحیت ًفزات ػذم آهَسش تخظظی وافی تز عثك ًیاسسٌجی آهَسشی ضؼف در اجزای سیستن هذیزیت  HSEپیواًىاراى هغاتك تا راٌّواّا ٍ دستَرالؼول ّای اتالغی اس سَی وارفزهاراهكارهاي پيشٌهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:
ً -1ظارت ػالیِ وارفزها تز اجزایی شذى الشاهات  HSEپیواًىاراى
ً -2ظارت تز تىارگیزی ًیزٍی  HSEتاتَجِ تِ ًیاس سٌجی طَرت گزفتِ تَسظ وارفزها ٍ هواًؼت اس اًجام فؼالیت تذٍى لحاػ ایي هْن
 -3تْیِ دستَرالؼول ّای واری ٍ رٍش اجزایی ایوي تزای ولیِ فؼالیت ّا هغاتك تا راٌّواّا ٍ دستَرالؼول ّا ی اتالغی ٍ ًظارت تز اجزایی شذى آى ّا
 -4استمزار ًاظز  HSEدر سهاى اًجام فؼالیتّا جْت پیشگیزی اس تذاخل واری پیواًىاراى
 -5تزگشاری جلسات  ٍ Tool box meetingارائِ دٍرُّای آهَسشی لثل ٍ حیي وار ٍ دٍرُّای تاسآهَسی در خظَص هخاعزات وار در ارتفاع ،دارتست تٌذی،
سیستن پزٍاًِ وار ٍ ...جْت آشٌایی واروٌاى تا هخاعزات هحیظ وار
 -6اًجام پیگیزی ّای السم جْت الذاهات وٌتزلی هغالؼات ارسیاتی ریسه

