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 محیط کارمديريت حًادث  شیمیايی در عىًان بروامٍ:  
 

 

 تؼْذات ٍ هستٌذات لبًًَی

 تَسظ وٌفشاًس  تَسؼِ ٍ هحيظ سبصهبى هلل  هتحذ   1992الوللی هَسد پزيشش دس سبل ثيي تؼْذ ٍ الضام

(UNCED)  ثِ ضشح صيش هٌؼىس گشديذ: 27/19، دس پبساگشاف  2000دس سبل 

ّبي اعالػبت گزاسي آًْب ضبهل ثشگِثٌذي خغشات هَاد ضيويبيی ٍ ثشچستيه سيستن ّوبٌّگ جْبًی  عجمِ "

 “ثشلشاس گشدد. 2000ػالئوی وِ ثِ آسبًی لبثل دسن ثبضٌذ دس غَست اهىبى تب سبل ٍ  ايوٌی هَاد

 وطَس جْبى  120( وطَس ايشاى ثْوشاُ 1384دثی )ثْوي  2006الوللی اجالس فَسيِ ثشاسبس تؼْذ ثيي

 هتؼْذ ثِ استمشاس هذيشيت جبهغ هَاد ضيويبيی ضذُ است.

 ًبهِ ّيأت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ٍ تػَيت است ثْذاضت،لبًَى تطىيالت ٍ ٍظبيف ٍص 1هبدُ 2ثبستٌبد ثٌذ

وٌتشل ٍ ًظبست ثْذاضتی ثش سوَم ٍ هَاد   16/06/1378هَسخ  32001ت 19378هحتشم ٍصيشاى ثِ ضوبسُ 

 ضيويبيی ثِ ٍصاست ثْذاضت هحَل ضذُ است.

  ُدس صهيٌِ ثْذاضت  سيضي، اسصضيبثی، ًظبست ٍ وٌتشلهسئَليت ثشًبهِلبًَى وبس  96ثش اسبس تجػشُ يه هبد

 وبس ٍ دسهبى وبسگشي  ثش ػْذُ ٍصاست ثْذاضت هی ثبضذ.

  ُهشاحل  سثظ هَظفٌذ ٍظبيف هشثَط ثِ  لبًَى سبصهبى هذيشيت ثحشاى وطَس، دستگبّْبي ري 4ثش اسبس هبد

 ( اًجبم دادُ ٍ دس ٌّگبم3پيطگيشي، آهبدگی، همبثلِ ٍ  ثبصسبصي سا عجك هػَثبت ضَساي ػبلی هَضَع هبدُ )

ػوليبت همبثلِ ثب ثحشاى، اهَس هحَل ضذُ سا تحت اهش سلسلِ هشاتت فشهبًذّی هذيشيت ثحشاى وطَس اًجبم 

 دٌّذ.

  ُآگبّی، پيطگيشي،  ضَد ثشاي پيص لبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ثِ دٍلت اجبصُ دادُ هی 216ثشاسبس ثٌذ ج هبد

%( اص ثَدجِ 2تشلجِ تب هؼبدل دٍ دسغذ )ديذُ اص حَادث غيشه اهذادسسبًی، ثبصسبصي ٍ ًَسبصي هٌبعك آسيت

 گشداى خضاًِ تأهيي ٍ ّضيٌِ ًوبيذ. ػوَهی ّش سبل سا اص هحل افضايص تٌخَاُ

هذيشيت حَادث ضيويبيی دس هحيظ وبس، هشوض سالهت هحيظ ٍ وبس ثشًبهِ حَادث ضيويبيی دس هحيظ  ثِ هٌظَس

 وبس سا تذٍيي ًوَدُ است.

 تعاريف:

 :کارگاَُايی َستىد کٍ در آن َريك از مًاد شیمیايی مىدرج در  تعريف کارگاَُاي مشمًل

اي است بٍ اودازٌشًود ي میسان ايه مًاد شیمیايی مصرف ي يا وگُداري می 1لیست پیًست شمارٌ 

  َستىد.پتاوسیل ايجاد حادثٍ داراي کٍ 

 ػجبستٌذ اص:   "وبسگبّْبي هطوَل "ثشخی اص هثبلْبي 

  وبسگبّْبي تَليذ وٌٌذُ هَاد ضيويبيی خغشًبن ًظيش حاللْبي آلی ٍ غيشآلی 

 ... ٍ وبسگبّْبي هػشف وٌٌذُ هَاد ضيويبيی خغشًبن ًظيش ولش، آهًَيبن، فسفيي، آسسيي 

  اًجبسّبي هَاد ضيويبيی خغشًبن 

 ويبيی وبسگبّْبيی وِ الذام ثِ اًجبسش، ًگْذاسي، هػشف ٍ حول ٍ ًمل حجن ثباليی اص هَاد ضي

 ًوبيٌذ. خغشًبن هی
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 داقل کمیت با پتاوسیل ايجاد حادثٍ ح( TPQ :)  يؼٌی همبديشي اص هبدُ ضيويبيی خغشًبن وِ اگش

هؼبدل يب ثيطتش اص همذاسي وِ دس پيَست ضوبسُ يه  آهذُ دس ٍاحذ تَليذي يب اًجبس هَاد ضيويبيی هَجَد 

حذالل هيضاًی اص هَاد دس حميمت دس ايي پيَست  ثبضذ ثبيذ ًبم ٍ همذاس آى هبدُ ضيويبيی گضاسش گشدد

ايي همبديش دس ستَى سَم ليست  .سا ًطبى هيذّذ ّستٌذوِ داساي پتبًسيل ايجبد حبدثِ  خغشًبن ضيويبيی

  . يه اص هَاد ضيويبيی ثِ تفىيه اػالم ضذُ است ثشاي ّشثش حست ويلَگشم  1پيَست ضوبسُ 

 

 هحيظ ّبي وبس حَادث ضيويبيی دس ٍلَع حفظ ٍ استمبء سالهت ضبغليي اص عشيك هذيشيت ٍ پيطگيشي اص  َدف کلی:

 

     اَداف اختصاصی

 ذاسي ٍوبسگبّْبي تَليذي ٍهػشفی هَاد ضيويبيی خغشًبن  ْضٌبسبيی اًجبسّب ٍهحلْبي ًگ 

  استبىوبّص هيضاى ٍلَع حَادث ضيويبيی دس وبسگبّْبي 

 ث ضيويبيی دس هحيظ وبس ثشاي ضبغليي دثْذاضتی ًبضی اص حَا وبّص هيضاى پيبهذّبي 

  استمبء آگبّی وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ اي)ثخص دٍلتی ٍ خػَغی( دس پيطگيشي ٍ همبثلِ ثب حَادث

 ضيويبيی

 استمبء آگبّی ضبغليي دس صهيٌِ پيطگيشي اص ٍلَع حَادث ضيويبيی 

  ٍلَع حَادث ضيويبيیثِ هٌظَس پيطگيشي اص استمبء آگبّی وبسفشهبيبى 

  استبىاستمبء سيستن ثجت ٍ گضاسش دّی حَادث ضيويبيی دس وبسگبّْبي 

 

 گريٌ َاي َدف:

  ِهَاد ضيويبيی دس هشاحل تَليذ، هػشف ٍ اًجبسداسيضبغل دس وبسگبّْبي داساي وبسگشاى ٍ وبسفشهبيبىولي 

 ِضبغل دس ثخص دٍلتی ٍ خػَغی  اي وبسضٌبسبى ثْذاضت حشف 

 

 استراتژي: 

 تَسؼِ يه ًظبم جبهغ ثشاي پيطگيشي اص ٍلَع حَادث ضيويبيی دس وبسگبّْب -1

 استبىاستمشاس سيستن هذيشيت  حَادث ضيويبيی دس وبسگبّبي   -2

 تَسؼِ دستشسی ثِ اعالػبت ايوٌی هَاد ضيويبيی   -3

سوت ّبي آهَصضی گستشدُ ٍ جذيذ وِ  وبسفشهبيبى ٍ وبسگشاًطبى سا دس پيطشفت ثِ فشاّن ًوَدى هَلؼيت -4

 خَدوفبيی اص عشيك آهَصش، خذهبت هطبٍسُ فٌی ٍ اجشا حوبيت وٌذ.

 هشاوض ثْذاضت ضْشستبًْبي تبثؼِاي آهَصش ٍ تَاًوٌذسبصي وبسضٌبسبى ٍ ثبصسسبى ثْذاضت حشفِ -5

 ًظبست ثش حسي اجشاي ثشًبهِ -6

 

  فعالیت َا:

 

) حذالل وويت ّبي ثب پتبًسيل ايجبد حَادث  1ثش اسبس پيَست ضوبسُ ضٌبسبيی وبسگبّْبي هطوَل ثشًبهِ  .1

 (  TPQ) ضيويبيی (



4 
 

 تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتی هذيشيت حَادث ضيويبيی ٍ اثالؽ آى ثِ سغَح تبثؼِ .2

هشاوض ثْذاضت ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضی ثشاي وبسضٌبسبى هسئَل، وبسضٌبسبى ٍ ثبصسسبى ثْذاضت حشفِ اي  .3

 دس ساثغِ ثب اّذاف ثشًبهِ ٍ ًحَُ اجشاي ثشًبهِ  ضْشستبًْب

-اي هستمش دس تطىيالت ثْذاضت حشفِثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضی ٍ تَجيْی ثشاي وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ .4

 اي

ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضی ثشاي وبسفشهبيبى ٍ ضبغليي دس صهيٌِ ساّْبي وبّص ٍلَع حَادث ٍ وبّص  .5

 حَادث ضيويبيی دس وبسگبّْبپيبهذّبي ًبضی اص ٍلَع 

 اًجبم ّوبٌّگی ّبي دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی .6

 ّوشاُ ثب هستٌذاتسالهت ٍ اسسبل آى ثِ هشوض  استبىتذٍيي گضاسش حَادث ضيويبيی دس  .7

 جوغ آٍسي ٍ تذٍيي ضبخػْبي اجشاي ثشًبهِ  .8

 

 ػولىشد ثشًبهِ:

ثشاي سغَح تبثؼِ تذٍيي  هؼبًٍتآيب ثشًبهِ ػوليبتی هذيشيت حَادث ضيويبيی هحيظ وبس دس چبسچَة ثشًبهِ  .1

 ٍ اثالؽ ضذُ است؟

 آيب ًظبست ثش اجشاي ثشًبهِ دس سغَح تبثؼِ اًجبم پزيشفتِ است؟ .2

 است؟اسسبل ضذُ  هؼبًٍتآيب گضاسضبت هشثَط ثِ حَادث ضيويبيی ثِ هَلغ ٍ وبهل ثْوشاُ هستٌذات ثِ  .3

 

 ّبي ثشًبهِضبخع

 َاي مشمًل بروامٍ مديريت حًادث شیمیايیکارگاٌ درصد .1

 / تؼذاد وبسگبّْبي هَجَد(تؼذاد وبسگبّْبي هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی)

 درصد کارگاَُايی کٍ اقدامات کىترلی جُت پیشگیري از يقًع حًادث شیمیايی اوجام دادٌ اود؟ .2

اًذ/ول الذاهبت وٌتشلی جْت پيطگيشي اص ٍلَع حَادث ضيويبيی اًجبم دادُوبسگبّْبيی وِ )تؼذاد 

 وبسگبّْبي هطوَل(

 درصد کارگران آمًزش ديدٌ  .3

ّبي ّبي هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی/ول وبسگشاى وبسگبُ)تؼذاد وبسگشاى آهَصش ديذُ وبسگبُ

 هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی(

 آمًزش ديدٌدرصد کارفرمايان  .4

-ّبي هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی/ول وبسفشهبيبى وبسگبُ)تؼذاد وبسفشهبيبى آهَصش ديذُ وبسگبُ

 ّبي هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی(

 َااي آمًزش ديدٌ مستقر در کارگاٌدرصد کارشىاسان بُداشت حرفٍ .5

بي هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی/ول ّاي آهَصش ديذُ وبسگبُ)تؼذاد وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ

 ّبي هطوَل ثشًبهِ هذيشيت حَادث ضيويبيی(اي وبسگبُوبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ
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 ي بروامٍ :اجراپريتکل 

ثش اسبس ثشًبهِ ػوليبتی هذيشيت  هشاوض ثْذاضت ضْشستبًْبي تبثؼِاثتذا ثشاي اجشاي ايي ثشًبهِ الصم است 

ّبي تبثؼِ خَد سا تذٍيي ًوبيٌذ ٍ سپس ثشًبهِ ػوليبتی ثشاي حَصُ هؼبًٍت ثْذاضتیحَادث ضيويبيی اثالؽ ضذُ اص 

اي هستمش اي ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ، ثبصسسبى ثْذاضت حشفِهؼبًٍتثش اسبس سٌّوَدّبي اسائِ ضذُ اص سَي 

ّبي م سا جْت هذيشيت حَادث ضيويبيی دس هحيظ وبس وست ًوبيٌذ. لزا الصم است دٍسُّبي الصدس غٌبيغ آهبدگی

ّبي الصم ثشاي اجشاي ثشًبهِ،  استمبء آگبّی آهَصضی ٍ تَجيْی ثشاي وبسضٌبسبى هَسد اضبسُ ثِ هٌظَسوست آهبدگی

 ٍ تَاًوٌذ سبصي پيشاهَى هذيشيت حَادث ضيويبيی ثشگضاس ًوبيٌذ. 

لبلت پشٍتىل ّبي الذاهبت لجل ٍ ثؼذ اص ٍلَع حَادث ضيويبيی دس هحيظ وبس ًيض ثبيذ دس  ضوٌبً ًىبت ريل دس

 اجشاي ثشًبهِ هَسد تَجِ لشاس گيشد:

پريتکل اقدامات قبل از يقًع حًادث شیمیايی در محیط کار :  -الف   

اًجبم پزيشفتِ ٍ اي )ثبصسس( آهَصش ديذُ دس هشاوض الذاهبت ريل ثبيستی تَسظ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ

 اي غٌبيغ ٍ يب وبسفشهبيبى ًظبست ضَد:ثؼالٍُ ثش حسي اجشاي تىبليف ٍ ٍظبيف هشثَط ثِ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ

  .(ٍ اًجبسّبي هَاد ضيويبيی هَجَد1ضٌبسبيی وبسگبّْبي هطوَل )ثش اسبس ليست پيَست ضوبسُ  .1

ل دس وبسگبّْبي هطوَل داساي تطىيالت اي ضبغآهَصش ٍ تَجيِ ثشًبهِ ثشاي وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ .2

اعالػبت ٍ ضشٍست داضتي  جْت تأويذ ثشاالختيبس آًبى وبسفشهبيبى يب ًوبيٌذگبى تبم اي،ثْذاضت حشفِ

 :لجل اص ٍلَع حبدثِ ثِ ضشح ريلهَاسد  دسآهبدگی ّبي الصم 

  ُاي هشوض ثْذاضتی حشفِافشادي ًظيش وبسضٌبس ثْذاضت دس اختيبس داضتي ضوبسُ تلفي هستمين يب ّوشا

ٍاحذ آتص ًطبًی، هذيشيت اٍسطاًس،  -هذيشيت وبسگبُ يب ًوبيٌذُ تبم االختيبس ايطبى - دسهبًی هشثَعِ

اي وِ ٍسيلِ عشيك: تلفي، پيبهه ٍ يب ّش گضاسش سشيغ حبدثِ اصًظبيش آى ثشاي  هذيشيت ثحشاى ٍ...

 وَد.اعالع سسبًی ً ٍلَع حبدثِ سا ثتَاى دس اٍليي فشغت هوىي

  ُ(1تؼييي هيضاى هَاد ضيويبيی هَجَد دس وبسگبُ ٍ اًجبسّبي هَاد ضيويبيی) ثش هجٌبي پيَست ضوبس  ٍ

 .ضْشستبى اسسبل آى ثشاي هشوض ثْذاضت

 ِّبيتْيِ ثشگ MSDS حذالل ثشاي وليِ هَاد ضيويبيی هَجَد دس وبسگبُ وِ داساي همبديشي ثيص اص

 ثبضٌذ هی وويت ثب پتبًسيل ايجبد حبدثِ

 ِّبي ًگْذاسي ثشگMSDS ًجبت ثتَاًٌذ ثشاحتی ثِ  ّبي اهذاد ٍدس هحلی هٌبست وِ ضبغليي ٍ تين

 آى دستشسی داضتِ ٍ اص آى ثْشُ ثشداسي ًوبيٌذ.

 ّب ٍتأهيي تجْيضات الصم جْت سٌجص سشيغ هيضاى آلَدگی ضيويبيی هحل )دتىتَس تيَة 

  دستگبّْبي لشائت هستمين ٍ....(

 ًطبًی هحل جْت تأهيي تجْيضات الصم جْت پبوسبصي هحل دس غَست ًطتیّوبٌّگی ثب آتص 

 ،تْيِ ٍ ًػت تبثلَّب ٍ ػالئن ّطذاسدٌّذُ دس جبي هٌبست ثشاي پيطگيشي اص ٍلَع حَادث ضيويبيی 

 ثشاي ضبغليي ثْوشاُ سبيش ٍسبيل ٍ اهىبًبت الصم جْت پيطگيشي  تأهيي ٍسبيل حفبظت فشدي هٌبست

 ّب.، آهَصش ٍ ًظبست جْت ًحَُ استفبدُ غحيح اص آىاص ٍلَع حَادث ضيويبيی
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 ّي دس هؼشؼ ْبتْيِ ثشٍضَسّبي آهَصضی دسخػَظ همبثلِ ثب حَادث ضيويبيی ثشاي ضبغليي وبسگب

هشدم هٌبعك هسىًَی اعشاف اًجبسّب تَسظ وبسضٌبسبى  خغش حَادث ضيويبيی ٍ اًجبسّبي ضيويبيی ٍ

 اي هشتجظثْذاضت حشفِ

 ّبي ثيي ثخطی ثب سبيش سبصهبًْبي ريشثظ ًظيش ٍصاست وبس، سبصهبى هحيظ ّوبٌّگیّب ٍ اًجبم ّوىبسي

 صيست ٍ ٍصاست وطَس ٍ....

 : ًظبست ثشغٌبيغ هطوَل دس خػَظ داسا ثَدى هَاسد ريل 

 آًْب MSDSفْشست هَاد خغشًبن ٍ -

 ضوبسُ تلفي ّبي اضغشاسي -

 ًمطِ ّبي خشٍج ٍسٍش تخليِ -

 سٍش خٌثی سبصي هَاد -

 ثشًبهِ ّبي توشيٌی -

اي هطوَل ثشًبهِ حَادث ضيويبيی وبسگبّْبي فبلذ تطىيالت ثْذاضت حشفِآهَصش ٍ تَجيِ وبسفشهبيبى دس .3

 اي ثبصسس جْت الذام ثِ هَلغ ثشاي اعالع سسبًی ٍلَع حبدثِتَسظ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ

ايي  ( 2)پيَست ضوبسُ ضيويبيیچه ليست اسصيبثی ٍضؼيت ثْذاضتی وبسگبُ لجل اص ٍلَع حَادث تىويل   .4

تىويل ٍ دس  ايتَسظ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِاص وبسگبُ هَسد ًظش  ثبيستی دس ّش ثبس ثبصسسیچه ليست 

سبهبًِ جبهغ ثبصسسی ثشٍصسسبًی گشدد.) تىويل ٍ ثشٍصسسبًی آى سبلی دٍ ثبس ثشاي وبسگبّْبي هطوَل الضاهی 

 است(

 

 

 حًادث شیمیايی در محیط کار :پريتکل اقدامات پس از يقًع  -ب

اي وِ ثتَاى دس اٍليي ٍسيلِ عشيك: تلفي، پيبهه ٍ يب ّش اػالم ٍضؼيت ّطذاس ٍ گضاسش سشيغ حبدثِ اص .1

 -هذيشيت وبسگبُ  - ريشثظضْشستبى  هشوض ثْذاضت ايثْذاضت حشفِ هسئَل وبسضٌبس ثِفشغت هوىي 

ًظبيش آى تَسظ وبسضٌبس ثْذاضت حشفِ اي هستمش ٍاحذ آتص ًطبًی، هذيشيت اٍسطاًس، هذيشيت ثحشاى ٍ... 

 دس غٌبيغ، وبسفشهب يب ًوبيٌذُ لبًًَی ٍي اعالع سسبًی گشدد.

 

 گشدد. هخبثشُ هؼبًٍت ثْذاضتیٍلَع حَادث ضيويبيی ثب غذهبت ٍ تلفبت جبًی ثبيستی ثالفبغلِ ثِ  وکتٍ :

اي دس هحل ٍلَع حبدثِ ضيويبيی جْت ثشسسی اٍليِ ٍ حضَس سشيغ وبسضٌبسبى هسئَل ثْذاضت حشفِ .2

 (3)پيَست ضوبسُ "ثؼذ اص ٍلَع حبدثِ ضيويبيی  چه ليست اسصيبثی ٍضؼيت وبسگبُ  "تىويل 

 :اص حبدثِ جْت وبّص خسبسات جبًی ٍ هبلی ًبضیثِ ضشح ريل اًجبم ّشگًَِ ّوىبسيْب ٍ ّوبٌّگيْبي الصم  .3

 ًظبست ثش تخليِ سشيغ وبسگشاى اص هٌغمِ خغش ٍ اًتمبل آًبى ثِ هحل اهي 

  ثبص ًوَدى وليِ دسة ّب ٍ پٌجشُ ّب ٍ تطخيع جْت ثبد تب ثب ايجبد وَساى ثِ تَْيِ هحل خغش ووه

 ضَد.

 ٍ آهذ ٍ جلَگيشي اص سٍضي وشدى آتص ٍ ضؼلِ تؼييي هٌغمِ خغش ٍ وٌتشل سفت 

 ُّبي ضيويبيی دس غَست ثبالتش ثَدى اص همبديش استبًذاسد ثبيستی تذاٍم پبوسبصي سٌجص هيضاى آاليٌذ

 هحل تَسظ آتص ًطبًی ثب ًظبست ٍاحذ ثْذاضت حشفِ اي اداهِ يبثذ.
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 اي ٍ ًطبًی ثب سػبيت اغَل ايوٌی ٍ ثْذاضت حشفًِظبست ثش تخليِ هحل تَسظ آتصMSDS  هَاد

 ضيويبيی

  اي ٍ تَسظ آتص ًطبًی ثب سػبيت اغَل ايوٌی ٍ ثْذاضت حشفًِظبست ثش ػوليبت پبوسبصي هحل

MSDS هَاد ضيويبيی 

  دس حَادث ضيويبئی وِ هٌجش ثِ پشاوٌذگی ٍ جوغ ضذى هَاد دس سغح صهيي هی ضَد، ثبيذ ضوي

سػبيت ًىبت ايوٌی هبًٌذ سٍضي ًىشدى وجشيت، سيگبس ًىطيذى، سٍضي ًىشدى وليذ ثشق يب سيستن 

جشلِ، هَاد ضيويبئی سيختِ ضذُ ثبيذ جوغ آٍسي ٍ ثِ سيستن فبضالة  وفص ضذ تَْيِ ثب استفبدُ اص

 ّذايت گشدد.

  استفبدُ اص ٍسبيل حفبظت فشدي هبًٌذ لجبس حفبظت هبسه تٌفسی، دستىص ايوٌی وِ اص لجل ثشاي

 ايي هٌظَس تْيِ ضذُ است.

غذهبت ٍ تلفبت جبًی ٍ يب ثجت ثب (  5) پيَست ضوبسُ حَادث ضيويبيی  ٍلَع تفػيلی گضاسشفشم تٌظين  .4

ثالفبغلِ پس اص  هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ريشثظ ايتَسظ وبسضٌبس ثْذاضت حشفِصيست هحيغی ٍسيغ 

تب سغح  ثِ سغَح هبفَقسٍص  2حذاوثش تب  ايي گضاسش ثبيستیوِ  ثبصسسی اص هحل ٍ دس اٍليي فشغت هوىي 

 .اسسبل گشدد هشوض سالهت هحيظ ٍ وبس

ّب ثشاي سشػت ثخطيذى ثِ اسسبل گضاسش تفػيلی هيتَاى اثتذا ثب تَجِ ثِ اّويت حفظ سالهت ٍ جبى اًسبى وکتٍ:

 اص عشيك ايويل ٍ سپس ثػَست سسوی الذام ًوَد.
 

 جديل زماوبىدي بروامٍ حًادث شیمیايی

ف
دي

ر
 

 شرح فعالیت
 زمان اجرا  در سال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             ػوليبتی دس هؼبًٍتْبي ثْذاضتی ٍ اثالؽ ثِ سغَح تبثؼِتذٍيي ثشًبهِ  1

2 

 ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضی ثشاي وبسضٌبسبى هسئَل، 

 اي حَصُ هؼبًٍتْبي ثْذاضتی وبسضٌبسبى ٍ ثبصسسبى ثْذاضت حشفِ

 دس ساثغِ ثب اّذاف ثشًبهِ ٍ ًحَُ ًظبست ثش اجشاي ثشًبهِ

 
           

3 

 وبسگبّْبي آهَصضی ثشاي وبسضٌبسبى تطىيالتثشگضاسي 

 ثْذاضت حشفِ اي ٍ تَجيِ ثشًبهِ ٍ آهَصش تىويل چه ليست  

 حَادث ضيويبيی لجل ٍ ثؼذ اص ٍلَع حبدثِ

 
           

4 

 ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضی ثشاي وبسفشهبيبى دس صهيٌِ 

 ساّْبي وبّص ٍلَع حَادث ٍ وبّص پيبهذّبي ًبضی اص 

 حَادث ضيويبيی دس وبسگبّْبٍلَع 

 
           

5 

 ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصضی ثشاي ضبغليي دس صهيٌِ 

 ساّْبي وبّص ٍلَع حَادث ٍ وبّص پيبهذّبي ًبضی اص 

 ٍلَع حَادث ضيويبيی دس وبسگبّْب

 
           

6 
 تىويل چه ليستْبي حَادث ضيويبيی دس سبهبًِ جبهغ ثبصسسی 

 ٍلَع ّش حبدثِثالفبغلِ ثؼذ اص 
            

7 
 اسسبل گضاسضبت ثْوشاُ هستٌذات ثِ هشوض سالهت هحيظ ٍ وبس

 پس اص ّش حبدثِ 
            

 


