فرم درس آموزي از حادثه

کد69- 005 :

مقدمه
عملیات اجرایی در حوزه خدمات شهری به خصوو

عملیوات اجرایوی راه وا ع مروابر

خطرات فراعانی داشته ع می تواند زمینه ساز حوادث متردد گردد که این حوادث زینوه
ای اقتصادی زیادی را به مراه دارد .لذا کنترل ع دایت ایمن ترافیک راه ای موجوود
به عیژه در حین انجام عملیات اجرایی از ا میت عیوژه ای برخووردار بووده ع ررعری وت
باالترین کنترل ای  HSEدر جهت ایمن سازی این عملیات مورد توجوه قورار گیورد ع
نظارت ا ع بازرسی وای الزم در ایون خصوو توورت گیورد ع بور مطنوای مطا لروات
مهندسی ع شرایط مکانی راه ا عالئم ع تجهیزات متناسب مورد استفاده قرار گیرد.

شرح حادثه
کارگر فضای سطز در ساعت  5:50بامداد به منظور عرعد به محل کار خود (رفیوژ میانی اتوبان) در حال عطور از عرض بزرگراه بوده است .در مین نگام یکی
از خودرع ای عطوری اتوبان با سرعت باال به عی برخورد می نماید که متأسفانه بر اثر شدت جراحات عارده کارگر فوت می نماید.
تجزیه و تحلیل حادثه
الف) علت مستقیم حادثه

برخورد خودرع با کارگر
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ب) علل غیرمستقیم حادثه

 - 1سرعت غیرمجاز خودرع سواری
 - 2رعشنایی نامناسب در بزرگراه ع عدم دید کافی راننده خودرع
 - 3عدم رعایت الزامات  HSEعطور از بزرگراه توسط کارگر
ج) علل زمینه ای حادثه

 -1عدم آگا ی ع دانش کافی فرد حادثه دیده در خصو

نحوه کار در مرابر شهری (عطور از بزرگراه)

 -2ررف نظارت ع بازرسی کافی از عملکرد کارگران توسط سرپرست انجام کار
 -3عدم ایمن سازی محل عطور کارگر توسط پیمانکار مربوطه

د) عل ریشه ای حادثه

 - 1عدم نهادینه سازی موثر مدیریت  HSEپیمانکاران (عدم برخورداری پیمانکار از تالحیت ای  HSEمورد نیاز)
 - 2عدم شناسایی خطرات ع ارزیابی ع کنترل ری ک ای ناشی از آن
 - 3عدم برگزاری آموزش ای  HSEمورد نیاز برای کارگران ع ناظران اجرای کار (آموزش ایمنی انحراف ترافیک ع)...
 - 4عدم انجام بازرسی  HSEاز عملیات رفت ع رعب ع تنظیف سطح شهر
 - 5عدم عجود دستورالرمل ایمنی ( ) SOPعملیات رفت ع رعب ع تنظیف شهری در بزرگرراه ا

اقدامات کنترلی موجود
---

راهکارهای فنی پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه
 - 1نهادینه سازی نظام مدیریت  HSEپیمانکاران به منظور حصول اطمینان از انجام ایمن فرالیت ایی که برعن سپاری شده اند.
 - 2ایمن سازی محل تردد کارگران توسط پیمانکار
 - 3نهادینه سازی ع اجرای تحیح سی تم ای مجوز کار () Permit to Work System
 - 4آنالیز ایمنی مشاغل شناسایی خطرات ارزیابی ری ک ا ع کنترل اثربخش آنها در کلیه فرالیتها ع عملیات کاری
 - 5تقویت سی تم ای نظارتی ع طرح ریزی ع اجرای برنامه ای بازرسی دفمند جهت شناسایی انواع خطرات
 - 9برگزاری آموزش ای نظری ع کارگا های آموزشی کاربردی ع م تمر در حوزه الزامات سی تم ای مجوز کار ع الزامات رفت ع رعب در حاشیه بزرگراه
 - 7تدعین ابالغ ع نظارت بر ح ن اجرای دستورالرمل ای عملیات ایمن ( ) SOP: Safe Operational Procedureعیژه رفت ع رعب در حاشویه بزرگوراه
ا ع اتوبان ا
 - 8درس آموزی از حوادث ع به اشتراک گذاری تجربیات حاتل از آن با دف پیش گیری از عقوع حوادث مشابه
درس حادثه
ررعری است در انجام عملیات رفت ع رعب به خصو

در اتوبان ا ع بزرگراه ا محول توردد کوارگران بوه منظوور عرعد بوه محول کوار ایمون سوازی شوود.

مچنین می بای ت مواره باالترین استاندارد ای  HSEدر نظر گرفته شود ع با برقراری سی تم ای بازرسی ع نظارتی م تمر ع اثربخش موواره از رعایوت
استاندارد ای مذکور در عملیات اجرایی مرابر اطمینان حاتل شود.
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