پی
یم
اهداف و ربانهم اهی واحد ا نی  ،بهداشت و محیط زیست جهت شگیری از حوادث رفدی و بیماری اهی شغلی

رشکت ایده رپدازان صنعت فوالد
9911

واحد ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست HSE -

تع
اهداف ییک شده سال 99
رشکت ایده رپدازان صنعت فوالد هک از رشکت اهی هلدینگ رشکت فوالد خوزستان است و از آنجاجا هک ا جک رشکجت

حفظ جان و سالمتی کارکنان رد ربارب مخارطات کاری ،اهتمام مسئولیت اهی اجتماعی و حفظ محیط زیست متعهد می باشد از رطیق

یم
استقرار و توسعه نظام دمرییت ا نی  ،بهداشت و محیط زیست تالش می نماید هک رد چارچوب قوانیک و مقرارت و استجادجدارداهی

مل بی لملل همچن
ی
ن
ی و ک ا ی و ک ازلامات کاررفما اهداف ذ ل ان ل آید :
ی

ی

 .1پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های شغلی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و آلودگی های زیست محیطی
 .2دستیابی به شاخص های تعیین شده با اجرای دقیق و اثر بخش تمامی الزامات قانونی و سازمانی در زمینه ، HSE
توسط تمام سطوح مدیریت و تمامی کارکنان و پیمانکاران شرکت ایده پردازان صنعت فوالد

 .3اجرای دقیق و پیگیری موثر تا حصول اطمینان از اقدامات اصالحی تعیین شده حاصل از بررسی حوادث فردی بهه
وقوع پیوسته  ،در راستای ایمن سازی محیط کار و رفع نواقص بمنظور پیشگیری از تکرار حوادث.
 .4افزایش رقابت در اجرای موثر گشت های  VIPو گشت های  5Sجهت دسترسی به اهداف ایمنی  ،بههداشهتهی و
زیست محیطی و سایر سیستم های مرتبط با HSE
 .5ارتقاء دانش علمی و فنی کارشناسان  HSEجهت پیشبرد اهداف سازمان در زمینه ایمنی و بهداشت و مهحهیهط
زیست از طریق برگزاری کالس های ایمنی تخصصی توسط واحد  HSEایده پردازان
 .6ارتقاء شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای با اجرای موثر دستورالعمل های تدوین شده
 .7ارتقاء وضعیت  HSEپیمانکاران با اجرای مفاد قید شده در HSE - PLAN
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تع
ربانهم اهی عملیاتی جهت رسیدن اهداف ییک شده سال 99
با ربرسی و آانلیز حوادث رشکت ایده رپدازان صنعت فوالد رد سال  ، 99اهم موارد و اقداماتی هک عمال کارکنان رشکت و پیمان کاران ایده رپدازان
پی
م
صنعت فوالد را رد رسیدن اهداف انتخابی سال  99یاری می دهد  ،و دسترسی قدرت رفع باالرت و شگیری مورثرت از وقوع حوادث رفدی را مکک
می سازد رشح زری اعالم می رگدد:

 *9پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی کارکنان شرکت و پیمانکاران و دستیابی به شاخص های تعیین شده :
 .1جرای دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با دستورالعمل ابالغ شده
 . 2اجرای کلیه دستورالعمل های مورد نیاز جهت پیشگیری از حوادث (مانند اجرای دستورالعمل لوازم حفاظت فردی  ،مقررات
کار در ارتفاع  ،مقررات صدور پرمیت  ،ادوات باالبری و جا به جایی  ،تجهیزات الکتریکی سیار و).......

 .3تشکیل کار گروه  ISOجهت بروز رسانی و پیاده سازی کلیه دستورالعمل ها همراه با پایش آن ها
 . 4برگزاری گشت های داخلی VIPاستمرار ارزیابی عملکرد بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست کلیه قراردادهای فهعهال و
همچنین ثبت نمرات و نواقص حاصل از گشت ها توسط بازرسان پروژه ها جهت شناسایی ،رفع  ،کنترل و پایش مخاطهرات
و بهبود ایمنی محیط کار
 .5حضور سرپرستان و مدیران پروژه ها در زمان گشت های  VIPشرکت فوالد خوزستان و  VIPهای داخلی جهت ثهبهت
مغایرت ها و تالش برای رفع و کنترل آنها.
 .6تهیه شناسنامه مخاطرات غیرقابل قبول هر قرارداد و درصد میزان کنترل آنها.
 .7تهیه ” دستورالعمل ایمنی شغلی ” کلیه مشاغل و فعالیت ها توسط کارشناسان  HSEو آموزش به پرسنل
 .8اجرای کامل اقدامات آموزشی  ،فنی و مدیریتی هر حادثه یا شبه حادثه ای که در کمیته رسیدگی به حهوادث فهردی
جهت پیشگیری از وقوع مجددآن  ،الزام شده باشد.
 . 9اجرای دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری ( نیاز سنجی پروژه ها در خصوص اجرای مانورهای مورد نیاز هر واحد)
 .11تشکیل و اجرای ” کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ” با حضور اعضای اصلی پروژه و شرکت پیمانکاران بصورت ماهانهه
در کلیه پروژ ها
.11تدوین کلیه تجهیزات حفاظت فردی در قراردادها قبل از شروع پروژه ( شناسایی ،برآورد و ثبت در قراردادها )
 .12اجرای اثر بخش برنامه آموزشی و اجرایی مندرج در پالسی ایمنی پروژه های زیر مجموعه
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تع
ربانهم اهی عملیاتی جهت رسیدن اهداف ییک شده سال 99
 .13اجراء و استقرار همه جانبه سیستم چند الیه ایمنی (  )MLSمطابق با دستورالعمل های شرکت فوالد خوزسهتهان بها
اولویت استاندارد های مجوزهای ایمنی  ،نصب کارت قرمز  ،ایمنی در سه دقیقه

 *2انجام اقدامات اصالحی تعیین شده جهت ارتقاء وضعیت ایمنی و بهداشتی کارکنان از طریق :
 . 1برگزاری جلسات رسیدگی به رفتار ناایمن پرسنل در پروژه ها ( در صورت پرریسک بودن رفتار ناایمن مشاهده شهده ،
کمیته ای جهت بررسی و پیگیری در واحد  HSEبرگزار می گردد).
 .2تعیین اقدامات انگیزشی و بازدارنده برای حضور فعال کارکنان در کالس های آموزشی باالخص دوره های تعییهن شهده
تخصصی مطابق با نیازهای آموزشی تدوین شده.
 .3تشکیل جلسات و کمیته ها مورد نیاز جهت رسیدگی به حوادث فردی یا رفتار ناایمن پرخطر

 *9تشدید رقابت بین واحدها و کارگاه ها در نظافت و بهداشت محیط کار از طریق :
 .1انجام گشت های  VIPبصورت مستمر و الزام در خصوص رفع مغایرت ها در اولین زمان
 .2اجرای دستورالعمل مقررات عمومی برای نظافت و نظم و ترتیب در محیط کار
 .3استقرار کامل نظام آراستگی ( )5Sدر دسترسی به اهداف مربوطه
 *4ایجاد روحیه ایمن کار کردن در کارکنان شرکت و پیمانکاران از طریق:
 .1اجرای دستورالعمل آموزش ایمنی برای افراد جدید االستخدام
 .2برگزاری مسابقات مرتبط با موضوع HSE
 .3اجرای موثر دستورالعمل مشاهده رفتار ناایمن پرسنل
 .4برگزاری دوره های ممیزی جهت ارتقاء دانش علمی و فنی کارشناسان HSE
 .5برگزاری دوره های  HSEبا توجه به ماهیت و نیاز پروژه ها برای کارشناسان HSE
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تع
ربانهم اهی عملیاتی جهت رسیدن اهداف ییک شده سال 99
 * 5ارتقاء وضعیت  HSEپیمانکاران:
.1تدوین  /بازنگری دستورالعمل اسناد مناقصات و ارزیابی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات و استعالم برای اطمینان از
رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی
 .2تدوین  HSE-PLANپیمانکاران
 .3اخذ ” ضمانت اجرایی” از پیمانکاران برای رعایت کامل الزامات HSE
 . 4تشکیل جلسه با حضور سرپرست واحد  HSEقبل از عقد قرارداد با پیمانکار جهت برآورد صحیح هزینه های ایهمهنهی
پیمانکاران
 . 5تشکیل جلسه باپیمانکار بعد از عقد قرارداد و قبل از شروع به کار پروژه  ،با حضهور سهرپهرسهت واحهد  HSEو
کارشناس HSEپروژه مربوطه  ،بمنظور توجیه سرپرست پیمانکار جهت تهیه و رعایت کلیه الزامات HSE

**الزم به ذکر است بر اساس این برنامه  ،دوبار در طول سال جاری تحلیل جامع حوادث ( هر  6ماه یکبار ) بهه مهنهظهور
شناسایی معایب  ،مغایرت ها و انحراف از اهداف و یا اقدامات اصالحی احتمالی برنامه ها جهت رسیدن به اهداف سال ارائهه
می شود.

4

