فرم درس آموزي از حوادث
Accident Lesson Learned Form
حادثه :سقوط از ارتفاع

زمان وقوع حادثه :فروردين 7931

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
محل حادثه:

طرح ساخت مخازن LPG

مقدمه :از سال  7311تاکنون سقوط از ارتفاع سهم زيادی از آسیب ها و جراحت های ناشی از کار را بخود اختصاص می دهد .بطوريکه شايعترين علت مرگ و میر کارگران در محیط های کاری مربوط به سقوط
از ارتفاع (حدوداً  93درصد ) می باشد .طبق آمار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال  ، 7939سقوط از ارتفاع عامل  55/5درصد مرگ های ناشی از کار شناخته شده است .اين آمار نشاندهنده اهمیت
شناسايی خطرات و ارزيابی و کنترل ريسك های محیط کار می باشد .سقوط از ارتفاع میتواند منجر به جراحت های جزئی تا شديد (مرگ)شود .در بررسی پیامدهای ناشی از حوادث سقوط از ارتفاع در طول
سالهای  9271تا  ( 9276بر اساس آمار  HSEانگلستان73 )www.hse.gov.uk-درصد حوادث در محیطهای کاری از نوع سقوط از ارتفاع میباشد ،که بیشترين صدمه مربوط به اندام تحتانی (  59درصد از
کل جراحت ها) و تنه و شانه ها ( از  99درصد کل جراحت ها) می باشد.
شرح حادثه :در ساعت  1صبح در مخزن بوتان شمالی در محدودهی بین ديوارههای داخلی مخزن ،سه نفر از نیروهای پیمانکار جهت نصب ساپورتهای عايق بین  9جداره مخزن بوتان شمالی ،اقدام به
استفاده از باالبر ( )Chain Hoistو من بسکت ( )Man Basketمینمايند .در ساعت  72:55دقیقه بعد از نصب آخرين ساپورت در ارتفاع  91متری ،به علت گیر کردن زنجیر در باالبر و تحت تنش قرار گرفتن
آن ،يکی از حلقه های زنجیر شکسته و نفرات به همراه سبد سقوط می کنند.

تجزيه و تحليل علل حادثه:
علل مستقيم : )Direct Causes( :سقوط از ارتفاع
علل غير مستقيم /سطحي)Indirect/ Surface Causes( :
اعمال نا ايمن (:)Unsafe Acts / Behavior
•
•
•
•
•

استفاده از تجهيزات نا ايمن و غير استاندارد در اجرای کار مانند عدم داشتن گواهي سالمت فني تجهيزات.
عدم اخذ مجوز انجام کار
انجام کار بدون اطالع رساني
عدم آگاهي کارگران از خطرات محيط کار
استفاده ناصحيح از وسايل حفاظت فردی جهت کار در ارتفاع

شرايط ناايمن(:)Unsafe Condition
• وجود تجهيزات نا ايمن و غير استاندارد جهت انجام کار
• نبود روشنايي مناسب در محل کار
• نبود سيستم ارتباطي مناسب در محل کار

مانند  MANBASKETو Chain Hoist

علل ريشه ای)Root Causes(:
• نقص در اجرای رويه صدور مجوز انجام کار
• عدم وجود برنامههای آموزش  HSEمدون
• عدم وجود رويه الزم جهت تعمير و نگهداری تجهيزات کار در ارتفاع
• نقص در برنامههای نظارتي نسبت به عملکرد صحيح و ايمن تجهيزات کار در ارتفاع در سطح سايت توسط پيمانکار اصلي و کارفرما
• نقص در سيستم مديريت ريسک (شناسايي ،ارزيابي ريسک و اقدام کنترلي)
• نقص در اجرای رويه کار در ارتفاع
• ضعف دانش و مهارت پيمانکاران نسبت به شناخت عوامل بالقوه آسيب رسان در محيط های کاری و آمادگي جهت کنترل ،کاهش و حذف پيامدهای بالقوه
راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:


 شناسايي خطرات ،ارزيابي و کنترل ريسکهای محيط کار.
 بازرسي دورهايي مدون و مستمر از کليه تجهيزات حمل کننده و باالبرها به منظور اطمينان از صحت عملکرد هر کدام از آنها و اخذ تاييديه سالمت فني برای هر يک از تجهيزات حمل
ايجاد و برقراری سيستم نظارتي مستمر و مدون به منظور اطمينان از صحت اجرای الزامات  HSEپيوست قرارداد و الزامات و ابالغيههای شرکت ملي نفت.

کننده و باالبر.

H2R2


 برگزاری و بازنگری دورههای آموزشي عمومي -تخصصي  HSEبرای کليه پرسنل.

اجرای صحيح الزامات صدور مجوز کار برای کليه فعاليتهای غيرروتين و با ريسک باال.

