
آشنایی با روش های پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماری های ناشی از کار

مدیریت ریسک



(SAFETY)ایمنی 

.استايمني درجه نسبي رهايي از خطرات•

يسك ر( اطمينان ) ايمني درجه يا قابليت پذيرش •

.است

يامد يك ايمني تعيين ميزان قطعيت در رابطه با پ•

.  عمل است



(HAZARD)خطر بالقوه 

ياسي كه از شرايط خاص شيميايي، فيزيكي، اجتماعي، س
محصول و پتانسيل ايجاد آسيب به افراد، اموال، توليد

.يا محيط برخوردار است



(DANGER)خطر بالفعل 

اعث آسيب و هر پتانسيل آسيب رساني كه بالفعل شده و ب
ا يا تخريب زندگي يك فرد و يا گروهي از مردم و ي

.محيط و تجهيزات شود

nearmiss

Accident

Hazard Danger

Acceptable 

Risk
incident



دسته بندی خطرات
تمامی خطرات موجود در محل کار به حوزه های عمومی زیر 

:تقسیم بندی شده اند
مایعات، جامدات، گازها، و غیره-مواد . 1
اه هاشامل ماشین آالت، وسایل نقلیه، ماشین، و دستگ-تجهیزات . 2
سر و صدا، درجه حرارت، اتمسفر، بیولوژیکی، و-محیط زیست . 3

طراحی ایستگاه کاری
، به عنوان مثال، کارکنان)هر کسی که در محل حضور دارد -مردم . 4

(مهمانان، مشتریان و یا پیمانکاران

نقص در سیاست ها، برنامه ها، اجرا، فرآیندها، و روش –سیستم . 5
های مورد استفاده
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عوامل شناسايي

مخاطره آميز و تأثيرات

سوء آنها

مام بررسي نقطه نظرات ت

طرفهاي عالقمند

بررسي سوابق 

حوادث و سوانح
تي، بهداشتعيين شاخص هاي

ایمني و زیست محيطي

شناسایي الزامات 

مقرراتقانوني و

تدوین روشهاي اندازه 

مدیریت خطر گيري و ارزیابي

و ریسک



گام اول: مراحل اصلي مديريت خطر

موقعيت هاي بالقوه 

اضطراري
طراحي ، ساخت  و

راه اندازي

شرايط عملياتي روزمره

و غير روزمره

ه ليشناسايي ك
خطرات



حتیی االمکیان )اولین و مهمترین اقدام در بهبود محیط کار حذف عامل مخاطره آمیز  است : حذف•
(حذف کلیه عوامل خطر نظیر آزبست، سرب و استفاده از حاللها و مواد سرطان زا در خط تولید

در صورت عدم امکان حذف عوامل خطر، اقدام به جایگزین کردن میواد کیم خطیر بیه : ) جایگزینی•
(  جای مواد پرخطر و اصالح خط تولید می نماییم

محیدود سیازی دسیتگاه تولیید کننیده)جداسازی و ایزوله دستگاه آالینده از افراد حاضیر در محیل•
(سروصدا، گرد و غبار  و انتشار گازهای آالینده

اتوماسیون فرایند و خیط تولیید، محریورکردن محل هیای خطرنیاا، حفیا  )کنترل های مهندسی •
ییا از از طریق ایجاد فاصیله فیزیکیی و)گذاری دستگاه ها، تفکیک عامل خطر از افراد حاضر در محل 

(نظر زمانی از حضور افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگیری نماییم

امیل ایجاد چرخش کاری به منظور کاهش مدت تماس طوالنی افراد با یک ع) کنترل های مدیریتی•
(خطر، جابجایی کارگران، کاهش زمان مواجهه کارگران با عامل خطر

–ی تهویه عمومی کارگاه ، تهویه موضعی در نزدیکترین محل بیه تولیید آالینیده هیا، تهوییه  دهشی•
ده کششی به منظور تامین هوای تمیز  برای تنفس کارگران و خروج هیوای آلیوده از مسییر و محیدو

(تنفسی کارگران

تمیام آخرین راهکار ایمنی استفاده از وسایل حفاظت فردی است که وقتیی: وسایل حفاظت فردی •
اظیت اقدامات اصالحی در از بین بردن و کاهش عامل خطر موثر نباشد، نهایتا استفاده از وسیایل حف

فردی برای حفظ سالمتی افراد و کارگران توصیه می شود



علل بروز حوادث

ده نظریه هاي متفاوتي وجود دارد که حتي درصد هاي تخمين ش❖
: را نيز تغيير ميدهند اما بطور عمومي و قابل قبول 

نظریه هانریش توضيح مورد استفاده قرار ميگيرد ❖



شرایط ناایمنو اعمال ناایمن 

درصد حوادث در اثر اعمال ناایمن بوجود میی آینید 88حدود •

.که عامل انسانی در بروز آن نقش دارد

درصیید حییوادث نیییز در اثییر شییرایط نییاایمن ایجییاد 10حییدود •

.می شوند

.دو درصد حوادث نیز غیر قابل پیش بینی می باشند•

مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار



مهمترین شرایط ناایمن محیط کار 
:مهمترین علل حوادث در اثر شرایط ناایمن محیط کارعبارتند از

لبه ها و پرتگاه های بدون حفا  و عالیم هشدار•

وجود مواد خطرناا، •

وجود ابزار و دستگاه های معیوب، •

بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه، •

دستگاه های بدون حفا  و پوشش های ایمنی، •

وجود عوامل زیان آور در محیط کار مانند سر و صدا، روشنایی کم، •

فقدان یا نقص درسیستم تهویه ،•

فقدان وسایل خاموش کننده حریق•



www.ppt5u.com
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اعمال نا ایمن

خطا

خطای

تصمیم گیری
خطای مبتنی بر 

مهارت
خطای ادراکی

تخلف

عادی غیرعادی



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

انجام کار بدون مجوزهای الزم •
(آیین نامه های حفاظتی)بی توجهی به نکات ایمنی و دستورالعمل های ایمنی •
ترا دستگاه در وضعیت خطرناا•
جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه•
کار با ماشین با سرعت غیر مجاز•
عجله هنگام کار،•
کار هنگام خستگی و خواب آلودگی،•
انجام اعمال پر خطر،•
اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی،•
شوخی هنگام کار•
استفاده از ابزار معیوب،•
عدم توجه به اخطارها، •
عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی،•



ایمنی در رانندگی• •15

.ستحادثه فقط برای دیگران نی•

.همه احتیاط کنیم•





.خودتان نمونه باشید◆با روش صحیح خود ایمنی را در عمل تبلیغ کنید



(درصد43)سقوط از ارتفاع یا به درون گود -

(درصد24)( برخورد مکانیکی ) اصابت جسم سخت -

(درصد15)برق گرفتگی -

(درصد۶)آتش سوزی و سوختگی -

(درصد5)کمبود اکسیژن-

(درصد۷)سایر موارد -

مهمترین عوامل فوت کارگران



سقوط  از ارتفاع
سانتیمتر نیاز 120طبق مقررات و دستورالعمل های ایمنی، ارتفاع 

.به حفاظت از سقوط دارد
براسییاس آمار هییای موجییود بیشییترین حییوادث ناشییی از کییار در 
کارگاه هییا بییه دلیییل سییقوط از ارتفییاع  و اسییتفاده از تجهیییزات  
ه ساختمانی موقت و نا ایمن بوده و عواقب آن نیز به خیاطر صیدم

ا قطی  به سر و ستون فقرات معموال بسیار شدید و از نوع فوتی یی
.نخاع می باشد







سقوط  از ارتفاع



سقوط  از ارتفاع



سقوط  از ارتفاع



سقوط  از ارتفاع



خطرات ناشی از انرژی الکتریکی
، اخیتالالت و مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژی الکتریکی عبارتست از برق گرفتگی، اختالالت قلبیی

دن بستگی ضایعات عربی، اختالالت حسی و سوختگی در اثر برق گرفتگی که شدت آن  به میزان مقاومت ب
. دارد

:عوامل  موثر در میزان مقاومت بدن

ضخامت پوست، رطوبت، درجه حرارت،  
سطح تماس پوست، شدت جریان الکتریکی، 

مسیر عبور جریاان، مادت عباور جریاان، ناوع جریاان و فرکاان  
الکتریکی

:انواع برق گرفتگی

(شبکه توزی  هوایی و زمینی-مانند سیم های برق)با اجزاء زنده برقدار تماس مستقیم -1

(بدنهاترال-مانند بدنه فلزی دستگاه ها)با اجزاء در اثر تماس برقدارشده تماس غیرمستقیم -2



Jوقتيكه جريان برق از بدن شما

عبور مي كند سبب بـرق گرفتـگي

.مي شود



خطرات ناشی از انرژی الکتریکی

:حفاظت در برابر تماس مستقیم
فا  حفاظت از نزدیک شدن به منطقه خطر توسط بازدارنده ها و موان ، نظیر حرار و ح-1

و نرده  
وط رعایت فاصله ایمن از خطی)حفاظت توسط  ایجاد فاصله و دور از دسترس قرار دادن-2

(انتقال برق
عایق نمودن بخش های برقدار -3
حفاظت بوسیله فیوز ها و کلیدهای خودکار ایمنی-4
ممنوعیت کار در شرایط مرطوب و نمناا  و دیگر شرایط خطرناا -5
شناسایی محل عبور کابل های برق زمینی هنگام عملیات حفاری و ساختمانی-۶
ت برای پیشگیری از حوادث ناشی از عدم هماهنگی و کنترل خطیرات کیار بیا تجهییزا-۷

سیط برقی و در زمان تعمیرات آن ها، قفل نمودن تابلو برق و امکان وصل مجدد آن تنهیا تو
و استفاده از تابلو های هشدار و نرب آن در محل مناسب   lock outفرد قط  کننده برق 

Tag out توصیه می شود.



خطرات ناشی از انرژی الکتریکی
:حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم 

ه مقاومیت آن پیشگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی و آسیب به تجهیزات با حفر چاه ارت و کنترل ساالن-1
(ارت)و کنترل سیستم اترال به زمین برای تمام دستگاه های مررف کننده 

.رده استپرهیز از خارج شدن از جرثقیل، بیل مکانیکی یا هر وسیله ای که با شبکه برق اترال پیدا ک-2
ین رعایت مقررات حفاظتی برای نزدیک شدن یا دور شدن از محل هایی که در اثر تماس سیم فیاز بیه زمی-3

(.اختالف پتانسیل بین دو پا در زمان گام برداشتن) دارای ولتاژ گام می باشند 
:امداد رسانی و نجات افراد حادثه دیده با برق

حفظ خونسردی و پرهیز از دست پاچگی ✓
قط  جریان برق و جداسازی مردوم از مدار برق به روش ایمن✓
(تنفس مرنوعی)احیاء تنفسی ✓
( ماساژ قلبی)احیای قلبی ✓
انتقال مردوم  به مراکز درمانی✓



خطرات حریق
حریق واکنش شیمیایی حرارت زایی است کیه بیین ییک میاده سیوختنی و اکسییحن در حضیور حیرارت ر  

.می دهد
ه هر ساله افیراد زییادی جیان شیان را بواسیط. حریق و آتش سوزی یکی از شای  ترین حوادث صنعتی است

حریق و آتش سوزی از دسیت میی دهنید و سیازمان ها و صینای  نییز هزینیه های زییادی را بابیت حرییق و 
.آتش سوزی متحمل می شوند

Oxygen Heat

Fuel

The Triangle 

of Fire



:مثلث حريق 

افزايش دما منبع 

ماده سوختنياکسيژن

O2



:محصوالت آتش

گازها و بخارات ؛ دی اکسید و مونواکسید کربن. 4
(انرژی ) گرما و حرارت . 3

( نور  ) شعله  . 1
( دود ) ذرات ريز . 2

وندگازهاي حریق شامل طيف گسترده اي از گازها مي شود که معموال در حين احتراق توليد مي ش•
گازهاي غيرقابل رویت مسئول بيشترین مرگ ومير ناشي از حریق هستند•
دي اکسيد کربن در تمامي حریقها توليد مي شود•
ز طریق هواي همچنين دي اکسيد کربن گازي است که در احتراق دروني بدن انسان نيز توليد مي شود و ا•

داد و عمق تنفس دي اکسيدکربن در صورتي که با فرد تماس یابد باعث افزایش تع. بازدم دفع مي گردد
مي گردد

ه شده استمونواکسيد کربن به عنوان مسئول مرگ در بسياري از مرگ و ميرهاي ناشي از حریق شناخت•



خطرات حریق
:مهم ترین علل و شرایط بروز حریق

(نزدیک شدن شعله به مواد سوختنی و قابل اشتعال: ) آتش گیری مستقیم-1
افزایش تدریجی دما در مجاورت یا میواد آلیی و سیوختنی کیه منجیر بیه سیوختن آن -2

. می شود
نظیر ترکیب آب و اسید،  : واکنش های شیمیائی بعنوان عامل شروع حریق-3
د مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشیک ییا ترمیز شیدی: اصطکاا-4

چر  ها
حرارت حاصیل از عبیور جرییان بیرق از ییک هیادی دارای : الکتریسیته جاری و ساکن-5

مقاومت باال
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A

کاغذ ,چوب  پارچه,



Aآتش سوزی گروه 

• چوب،قبیلازاشتعالقابلمعمولیموادهایسوزیآتش
ازپسکههاپالستیکازبسیاریوالستیککاغذ،پارچه،

.گذاردمیجایبرخاکسترخودازسوختن



Oil

Gas oil

B
مايعات و گازهای

قابل اشتعال



Bآتش سوزی گروه 

قیرها،ها،گریسروغنها،اشتعال،قابلمایعاتهایسوزیآتش
روغنیهایرنگ



C
الكتريسيته وبرق



Cآتش سوزی گروه 

آتش سوزی های ناشی از برق



Dعناصر قابل اشتعال

سديم❖

پتاسيم❖

منيريم❖

فسفر❖

آلومينيوم❖

❖. ...

برخي از اين عناصر وقتي در 

.دمعرض هوا قرار ميگيرند ميسوزن

ريختن آب بر روی برخي از اين 

عناصر باعث ايجاد واکنش شديدی

.ميشود



خطرات حریق
روش های عمومی اطفاء حریق

محدود یا را توسط اعمال زیر کنترل،( حرارت، اکسیحن، مواد سوختنی)اگر بتوان یکی از اضالع مثلث حریق 
:شامل .  قط  نمود،  حریق مهار می شود

(توسط آب یا دی اکسید کربن) سرد کردن -
(توسط کف، دی اکسید کربن، ماسه و خاا) خفه کردن -
سد کردن یا حذف ماده سوختنی-
(نیتروژن و دی اکسید کربن) رقیق کردن هوا -
مواد خاموش کننده آتش-

:خاموش کننده های دستی
ات اولییه فراگیرترین وسایل خاموش کننده شامل این دسته است، زیرا می توانند توسط افراد عادی در لحظی

ند، بیه این دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در دسیترس می باشی. بروز حریق به طور مؤثری به کار گرفته شوند
سادگی آموزش  داده می شوند و در اطفاء حریق های کوچک ییا شیروع حرییق هیای بیزرال کیامالب مناسیب 

.هستند



Fire Hydrant
Fire Hose

آب
ننده ساده ترین و پر کاربرد ترین نوع خاموش کننده و بهترین خاموش ک

.میباشدAآتش نوع 

.نبايد استفاده کردآتشهای برقي از آب در خاموش کردن 



انوع خاموش کننده دستی بر حسب ماده اطفایی

(CO2)خاموش کننده دی اکسید کربن -2
خفه کردن و سردکردن•

Cو Bمناسب برای حریق گروه •

Aنامناسب برای حریق گروه •

بدون فشارسنج•
سر نازل خرطومی شکل•
ثانیه8-30زمان تخلیه •
متر3-8دامنه پرتاب موثر •

A   Trash   Wood   Paper

B   Liquids   Grease

C   Electrical Equipment

A   Trash   Wood   Paper

B   Liquids   Grease

C   Electrical Equipment



کربندی اکسيد 
های بهترین خاموش کننده برای آتش

که الکتریکي و آتشهای مواد نفتي

حجم کمي دارند میباشد

مشکل این آتش خاموش کن این 

است که با جریان هوا حرکت 

میکند و در محیطهای بسته باعث

.افراد ميشودخفگي



پودر خشک

پودر خشک برای انواع آتش به 

Aکار میرود ولي برای آتش نوع 

زینه زیاد مناسب نمیباشد زیرا پر ه

است

ب، بایستي در فواصل زماني مرت

کلوخهتكان داده شوند تا
.نشود



دسته را فشار دهيد



چند نکته قابل توجه

، همیشه قبل از اینکه شروع به استفاده از خاموش کننده کنید•
برچسب روی آنرا چک کنید و از مناسب و ایمن بودن آن 

اطمینان حاصل کنید

ود در آتش هایی که شامل تجهیزات الکتریکی و یا از آنها د•
الزم است سوئیچ آنرا خاموش کنیددیده شود ، 

ه آنرا قبل از اینکه شروع به خاموش کردن نمایید منبع تغذی•
.ددقطع کنید تا باعث انفجار و یا شک الکتریکی نگر



سيستم هاي تشخيص و اعالن حریق

د و شعله سيستم هاي تشخيص حریق شامل دتکتور هي گاز و دو•
ریق و حرارت ميباشد که ممکن است بصورت مستقيم و از ط

ابع آژیرها اعالن حریق نماید و یا از طریق ارسال سيگنال به من
ن نمایددریافت اطالعات و سيستم هاي مانيتورینگ حریق را اعال

يار شاسي هاي دستي نيز در هشدار عمومي براي اعالن حریق بس•
موثر هستند



دتکتورها و سیستم تشخیص و اعالم حریق



سیستم های اطفاء اتوماتیک 

سیستم های اطفاء اتوماتیک آبی 

. ی باشید این سیستم شامل پمپ، مخزن ذخیره آب، لوله کشی، انواع اسپرینکلر یا آب افشان و زنگ خطیر م

اینکیه اسپرینکلرها می توانند دارای حباب شیشه ای مقاوم نسبت به درجه حرارت های متفیاوت باشیند و ییا

تم اعیالم فاقد حباب شیشه ای بوده و سر آنها باز باشد در جاهایی که سر اسپرینکلر باز اسیت نوعیاب از سیسی

میی تیوان ضمن اینکه بریورت دسیتی نییز. حریق اتوماتیک، فرمان اجرای سیستم اسپرینکلر داده می شود

رکییده و در سایر موارد با باال رفتن درجه حرارت حباب شیشه ای در اثر ازدیاد گرما ت. سیستم را فعال نمود 

ه هنگام به جریان افتادن آب زنگ خطر نیز جهیت اطیالع دیگیران بی. آب بر روی محل حریق زده می باشد 

ا اطفیاء این سیستم می تواند از توسعه حریق برورت اتوماتیک جلیوگیری و در نهاییت آن ر. صدا در می آید 

.نماید



سیستم های اطفاء اتوماتیک 
سیستم اطفاء اتوماتیک گازی 

ق و یا هالوژن می باشد و برای مراکزی مانند سایت کامپیوتر، اتاق بر CO2و این سیستم شامل سیلندر گاز 
. الکترونیک و کتابخانه طراحی می شود

سیستم اطفاء اتوماتیک پودری 

و یا نیتروژن با نازل های مخروص میی باشید و بیرای مراکیزی  CO2این سیستم شامل مخازن پودر و گاز 
م می توانید عملکرد ایین سیسیت. مانند پاالیشگاه ها و جاهایی که با مواد نفتی سروکار دارند استفاده می شود 

.همانند سیستم اطفاء اتوماتیک آبی باشد 
سیستم اطفاء اتوماتیک کف 

وص این سیستم شامل مخازن کف سبک یا سنگین، لولیه کشیی کیف، تناسیب سیاز و سیرلوله هیای مخری
.می باشد و برای اماکن با کاربری مواد نفتی مانند حوضچه های نفتی کاربرد دارد 




