
 

 

 55(4) -5(551) -1116    کد:  HSEE ريیدادَای فرم  درس آمًزی 

 04/07/1955 تاریخ اوتشار:

  يزارت HSEE دفترامًر  تائید کىىدٌ : 

 ريیدادَا ي تجرتیات  مًفق  ريیدادَای واگًار 

 .شد آن سريیسکار مرگ عامل معدوی دار شیة جادٌ در لًدر تًقف آمًزی :عىًان درس 

 تشریح ريیداد

 

در یکی از هعادى کطَر، راًٌذُ لَدر بِ دًبال ًقع فٌی پیص آهذُ، 

هی کٌذ. با در جادُ ضیبذار هتَقف بذٍى رعایت هَارد ایوٌی آًرا 

بِ هحل هراجعِ ًوَدُ ٍ برای تعویر  سرٍیسکارگسارش ًقع فٌی، 

سوت  ِبصَرت ًاگْاًی لَدر ب حیيهی رٍد. در ایي  لَدربِ زیر 

هتاسفاًِ ٍ  هی کٌذسر ایطاى زیر چرخ لَدر گیر کردُ، عقب حرکت 

 در دم فَت هی ضَد.

 پیامد -درخت آوالیس علت 

 پیامد َای ريیداد 
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 علل ریشٍ ای علل میاوی ايلیٍعلت  

 اوساوی :

 فَت سرٍیسکار لَدر
 

عبَر چرخ لَدر از رٍی سر 

 سرٍیسکار آى

تَقف لَدر در سطح ضیب دار جادُ  -

 هعذًی

عذم خاهَش کردى هَتَر لَدر  -

 آىتَسط راًٌذُ ٌّگام ترک 

عذم استفادُ از ساپَرت)حوایت  -

کٌٌذُ( زیر چرخ ّای لَدر در زهاى 

 تَقف آى

پائیي آٍردى بیل لَدر ٍ عذم  -

 قرارگیری آى رٍی زهیي

در  تعْذ هذیریت ضرکت عذم -

ٍ  HSEسیستن هذیریت استقرار 

 رعایت هلسٍهات ایوٌی

ی لَدر اپراتَرّاعذم آهَزش  -

ًسبت بِ ًَع ٍ ضذت هخاطرات ٍ 

ی الزم جْت هْار آى در ّا رٍش

 دار  یبضسطح 

عذم ٍجَد دستَ.رالعول راًٌذگی  -

  تذافعی در هعذى

 زیست محیطی:
 

--- 

 محصًل ي تجُیسات :

 
 

--- 

 درس آمًختٍ  ي پیام َای کلیدی  راَکارَای فىی پیشىُادی

بکارگیری ًیرٍی از طریق  HSEاستقرار سیستن هذیریت  -

 هتخصع ایوٌی ٍ بْذاضت در هعذى

اًجام عولیات برای  دار بیض سطَحدر  آالت يیهاضعذم تَقف  -

 تعویر ٍ ًگْذاری

پائیي آٍردى بیل لَدر ٍ قرارگیری آى رٍی  در زهیي ّوَار، تَقف -

 ،ٍ استفادُ از ترهس دستی خاهَش کردى کاهل هاضیي آالت زهیي،

  لَدر با قرار دادى هَاًع هتٌاسب هْار ًوَدى

سٌگیي در خصَظ ًحَُ ٍاکٌص  هاضیي آالتآهَزش راًٌذگاى  -

 در ضرایط اضطراری ٍ برٍز ًقع فٌی 

الت کار با هاضیي آاستفادُ از دستَرالعول راًٌذگی تذافعی در  -

 سٌگیي

 :اجتماعی رفاٌ ي تعاين کار، يزارت ، مصًبمعادن در ایمىی وامٍ آییه

 را ّا دًذُ خاهَش، را آًْا هاضیي آالت ترک از قبل بایذ اپراتَر -65هادُ

 .ًوایذ استفادُ دستی ترهس از ٍ درگیر

آالت بارگیری ٍ باربری بایذ ٌّگام تَقف برای  یيهاضی ّا چرخ -77هادُ 

 جلَگیری از حرکات ًاخَاستِ هْار ضًَذ.
 

 سازمان: HSEEتُیٍ ي تديیه تا مشارکت 
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