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 -1هدف:
پيش بيني تمهيدات ايمني در تمامي پروژه ها و طرح هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشپده (توسپعه – احپدا –
اصالح و بهينه و  )...توسط مجريان به منظور تعيين دقيق و شفاف مسئوليتها و محدوديتها و مخاطرات ايمني با هدف
پيشگيري از بروز حواد کارکنان در پروژه ها و امور اجرايي
 -2دامنه:
کليه واحدهاي اجرايي در سطح شرکت
 -3مراجع:
 -1بنابر استانداردهاي ISO 9001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007 , ISO 14001 : 2015
 -2پروانه فعاليت شرکت توزيع برش استان مرکزي
 -3نامه شماره  28/21222به تاريخ  1381/64/61استانداري استان مرکزي
 -4نامه شماره  3113/2/11 -222به تاريخ  81/61/28رئيس پليس راهور استان مرکزي
 -2دستورالعمل ايمني در حفاري به شماره 3131 /221شرکت توانير
 -1نامه شماره  11/1382به تاريخ  1381/3/22شرکت توانير
 -4تعاريف:
 کار  :عبارت است ازمجموعه عمليات،خدمات يا اقدامات مورد نياز براي آغازکردن،انجام و پايان دادن عمليات موضوعپيمان مي باشد و شامل  -1 :کارهاي دائمي :که باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل کارفرما مي گردد-2
کارهاي موقتي  :که به منظور اجراو نگهداري موضوع پيمان انجام مي شود.
 کارگاه  :محل يامحلهايي است که عمليات موضوع پيمان درآن اجرا مي شود يابه منظوراجراي پيمان با اجازه کارفرماازآن استفاده مي کنند.
 تجهيز کارگاه  :عبارت است ازعمليات و اقدامات ايمني که بايد به صورت موقت براي پروژه مطابق  PLANايمنياجرا شود،تا آغازکردن وانجام دادن عمليات موضوع پيمان مطابق  PLAN HSEميسر شود.
 برچيدن کارگاه  :عبارت ازجمع آوري موارد زائد  ،مصالح،تجهيزات،تاسيسات  ،ساختمانهاي موقت ،ماشين آالتوديگرتدارکات پيمانكار ازکارگاه وتسطيح وتميزکردن محلهاي تحويلي کارفرما مي باشد.
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 -5مسووليت:
معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ – معاونت برنامه ريزي و مهندسي – معاونت مالي و پشتيباني – معاونت فپروش و
خدمات مشترکين – مديريت توزيع برش شهرستانها – کليه پيمانكاران طرف قرارداد با شرکت توزيع
 -6روش انجام كار:
با توجه به پيش بيني تمهيدات ايمني در پروژه ها و امور اجرايي،توسعه  ،احدا و بهينه سازي توسط مجريان و پيرو
آن لزوم ارزيابي ريسک ايمني و  HSE PLANبه منظور تعيين دقيق و شفاف مسئوليتها و محدوديتها و مخپاطرات
ايمني پروژه مي بايد در تمامي پروژه ها و طرح هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده (توسعه – احدا – اصپالح ،
بهينه و  )...باالي  1066606660666ريال موارد مهم زير لحاظ شود:
 -1به موازات ارائه طرح  ،کليات طرح از منظر ايمني مورد بررسي و تحليل و ارائه نظر قرار گيرد.
 -2بالفاصله پس از ارائه طرح توسط طراح  PLAN ،ايمني نيز ضميمه طرح شود (در اين خصوص الزم است فهرست
بهاء مربوط تنظيم و ارائه شود ).
 -3در پروژه هاي با رقم ريالي بيش از  1/000/666/666ريال ،بايستي در قالب فرم 12FM108پس از ارائه
طرح(طرح هاي پيش بيني شده ساليانه  /پيش بيني نشده) به واحد/دفتر ايمني نسبت به ارزيابي ريسک طرح و تهيه
 PLAN HSEطرح اقدام و تاييد شود( .مطابق فلوچارت صفحه بعد)
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 -4در پروژه هاي اجرايي مي بايد نكات ايمني  ،بهداشتي و زيست محيطي به شرح موارد زير رعايت شود:
الف – در زمان طراحي (قبل از اجراي پروژه) :
 در طراحي شبكه مي بايد دقت شود حتي االمكان  -1 :از شبكه هاي زميني استفاده شود  -2تاسيسات توزيع برشنظير پست هاي هوايي در جلوي اماکن عمومي نظير مدارس ،مساجد ،مجتمع هاي تجاري قرار نگيرند.
 در طراحي شبكه مي بايد دقت شود حتي االمكان شبكه و تاسيسات توزيع برش با رعايت حريم به نحوي که آرايشاستاندارد شبكه ها دستكاري نشود ايجاد شود( .حتي االمكان از آرايش پرچمي  ،جلوبر و آويز استفاده نشود)
 پيرو نامه شماره  11/1382به تاريخ  1381/3/22شرکت توانير ،کليه پيمانكاران ملزم به ارائه طرح ايمني ،بهداشتو محيط زيست ( )HSE PLANدر حوزه فعاليت خود مي باشند.
 پيمانكار موظف است قبل از شروع به کار مطابق  PLANايمني طرح و ارزيابي ريسک صورت گرفته سناريويايمني پروژه را مطابق فرم شماره ( )20FM80تكميل و به دستگاه نظارت ارائه دهد.
 تبصره :1پيرو نامه شماره  28/21222به تاريخ  1381/64/61استانداري استان مرکزي و نامه شماره -222 3113/2/11به تاريخ  81/61/28رئيس پليس راهور استان مرکزي  ،پيمانكاران مي بايد قبل از شروع عمليات و پروژه
هاي عمراني خود  ،نسبت به تهيه پالن ايمني مسير و اخذ تاييديه از پليس راهور استان اقدام نمايند.
 تبصره  : 2نحوه پيگيري اين مهم بايستي در قالب فرم 12FM108پيش بيني و ارائه شود. تبصره : 3هزينه تجهيز ايمني کارگاه موضوع اين بند پس از تاييد توسط ناظر ايمني (دفتر ايمني و کنترل ضايعاتستاد/واحد ايمني شهرستان) از محل بودجه ايمني به شرح مراحل زير قابل پرداخت به پيمانكار مي باشد:
30% -1درصد قبل از اجراي کار
 30% -2درصد حين اجراي کار
 46% -3در صد پس از انجام کار
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ب -در زمان اجراي طرح ( حين اجراي پروژه) :
فلوچارت کل مسيري که بايستي در حوزه ايمني يک اکيپ طي کند  ،از زمان قبل از اعزام به محل کار تا
پايان کار ايشان به شرح زير مي باشد:
اکيپ اجرايي داراي صالحيت و با نفرات داراي شرايط سني مناسب -داراي
گواهينامه هاي ( فن ورز هوايي (خط سرد – خط گرم ) -کابل خود نگهدار-
نصب سرکابل -تعميرات و نگهداري پست هاي زميني وهوايي  -تجهيزات
نوين) تائيديه دفتر ايمني و کنترل ضايعات شرکت را اخذ نموده باشد و در
وندورليست شرکت قرار داشته باشد.

يادداشت  :سناريوی ايمنی
می بايد بر اساس HSE
 PLANو ارزيابی ريسک
پروژه تهيه و ارائه شود

اکيپ اجرايي ف رم درخواست اجراي پروژه يا انجام کار را صادر نموده و فرم مجوز کاري و سناريوي ايمني
موجود خود را تکميل نمايد(.در اين مرحله سيستم به صورت خودکار صرفاً نفرات مجازيکه شرايط انجام
کار دارند را در فرم ثبت مينمايد و براساس شناسنامه تعريف شده تمامي لوازم مورد نياز کار بايد انتخاب
شوند تا درخواست اجراي پروژه به مرحله بعدي ارجاع شود)

پس از انجام خوداظهاري سرپرست اکيپ  ،درخواست اجراي پروژه به واحد مربوطه (مهندسي – بهره
برداري و خدمات مشترکين و  )...ونهايتاً مدير مربوطه ارجاع شده تا کنترل هاي مربوطه نيز توسط
واحدهاي نامبرده صورت پذيرد.

شروع اجراي پروژه (چه پروژه نياز به خاموشي – چه پروژه عدم نياز به خاموشي و )...به واحد ايمني
اطالع رساني نمايد.

پس از پايان پروژه امتياز ايمني به اين پروژه اختصاص داده
شود به گونه اي که اين امتياز رنکينگ اکيپ اجرايي را براي
اجراي پروژهاي بعدي در وندورليست مشخص نمايد
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 در تمامي مراحل اجراي پروژه ،پيمانكار موظف به همكاري کامل با کارشناسان ،ناظرين و مسوولين ايمني که به-منظور کنترل و نظارت ايمني کار پيمانكاران مراجعه مينمايند ميباشد.
 پيرو نامه شماره  11/1382به تاريخ  1381/3/22شرکت توانير و همچنين پيرو نامه شماره  81/313/1114به تاريخ ،81/4/21از سوي معاون هماهنگي شرکت توانير ،حضور سرپرست اکيپ از ابتدا تا انتهاي عمليات در محل کار الزامي
بوده و در صورت وقوع حادثه مي بايد به مراجع قانوني پاسخگو باشد.
 پيمانكار موظف است گروههاي اجرايي را حداقل با دو نفر نيروي انساني آموزش ديده همراه با تجهيزات کامل موردنياز جهت انجام کار اعزام نمايد( .ضمنا يک نفر از اين افراد بايستي بهعنوان سرپرست ،مسووليت گروه را برعهده داشته
باشد)
 پيمانكار موظف است سرپرستان گروههاي اجرايي را تعيين و آنها را توجيه نمايد که موارد زير را مورد توجه قراردهند:
الف ) هيچ پروژهاي را بدون هماهنگي و اطالع مسوولين ذيربط خصوصاً دستگاه نظارت و مسوول ايمني انجام ندهند.
ب ) قبل از اعزام به محل کار کليه لوازم شامل ابزار کار و اجناس مصرفي را کنترل و کمبودها را تامين نمايد.
ج ) هماهنگي کامل با گروه عمليات و اتفاقات شهرستان جهت اخذ خاموشيها و تعهد نسبت به رعايت زمان مجاز
خاموشيها مطابق فرم قطع و وصل شبكه فشار متوسط (فرم  )17FM36و فرم قطع و وصل شبكه فشار ضعيف (فرم
 )17FM37ميباشد.
در اينخصوص تاکيد ميشود حتماً بايستي انجام چهار عمل اصلي ايمني برش (قطع – تست بيبرقي – تخليه – نصب
ارت موقت) توسط گروه عمليات و اتفاقات انجام شود و از دستگاه ارت موقت پيمانكار استفاده شود و استفاده از
دستگاه ارت اکيپ اتفاقات براي پيمانكار ممنوع مي باشد.
 با توجه به اينكه کاورينگ شبكه  26کيلو ولت در اکيپ هاي خط گرم حكم  4عمل اصلي ايمني براي اکيپ هايخط سرد را دارد به همين دليل اکيپ هاي خط گرم نسبت به کاورينگ شبكه در زمان انجام کار اقدام نمايند و
همچنين مي بايست در زمان انجام کار نسبت به نصب ارت خودرو و استفاده از تجهيزات عايق حفاظت فردي و گروهي
مبادرت وزرند.
 بمنظور پيشگيري از حواد مردمي (سقوط در چاله تير ،برخورد با نخاله ها و  )...پروسه حفر چاله تا نصب تيرنبايستي بيش از  42ساعت بطول انجامد .طي اين  42ساعت استفاده از درپوش مناسب براي چاله – عاليم هشدار
دهنده ديداري در روز و شب – نوار خطر – داربست دور تا دور چاله الزامي است .پس از پايان  42ساعت و در صورت
عدم نصب پايه بايستي سريعاً چاله پر شده و هزينه آن با احتساب باال سري از مجري کسر شود.
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 ناظران بهرهبرداري و مهندسي ميبايست عالوه بر نظارت فني ،رعايت اصول ايمني پيمانكاران را نيپز مپد نظپر قپراردهند و گزارش نواقص ايمني (ايمني فردي – گروهي – تاسيساتي) را به مديريت مربوطه انتقال دهند و مديريت بپرش
شهرستانها گزارشات واصله را در جلسات کميته حفاظت ايمني ماهيانه مطرح و در مورد آنهپا تصپميمات الزم لحپاظ
گردد.
نظارت ناظران مقيم بههيچ وجه رافع عدم نظارت مسوول ايمني شرکت پيمانكار نميباشد.
هرگونه نظارت فني و ايمني بر عملكرد پيمانكار رافع مسووليتهاي پيمانكار در خصوص وظايف محوله و قانوني ايشان
بههيچ وجه نميباشد و بازديد اين افراد صرفا بهعنوان مكمل امر ميباشد.
 مي بايد مسوولين ايمني مديريتها با هماهنگي ناظران مقيم اقدام به نظارت بر عملكرد ايمني پيمانكاران نماينپد ونواقص ايمني را به مديريت شهرستان مربوطه انتقپال تپا در کميتپه حفاظپت ايمنپي ماهيانپه مطپرح و در مپورد آنهپا
تصميمات الزم لحاظ گردد.
 ناظران مهندسي و بهرهبرداري در جهت لحاظ نمودن ايمني اجراي پروژه توسط پيمانكار و همچنين نسبت به کنترلنحوه اعمال خاموشي (برداشتن و نصب ارت موقت) توجه دقيق نمايند تا مطابق استاندارد ايمني انجام پذيرد.
– در هرصورت فعاليت اکيپ پيمانكار در حوزه شبكه  26کيلو ولت بايستي ايمن باشد يا از طريق اعمال خاموشپي يپا
ازطريق انجام کار توسط گروه پيمانكاري خط گرم.
 محيط کار:به طور کلي محيط کار در عمليات اجرايي در راهها شامل نواحي زير ميباشد:
 ناحيه هشدار اوليه به وسايل نقليه ،قبل از ورود به ناحيه انحراف مسير و محوطه کاري ناحيه انحراف مسير و هدايت ترافيک محوطه کاري ناحيه پايان عمليات اجرايي) ناحيه هدايت ترافيک به مسير اوليه(در تمام عمليات اجرايي يک ناحيه پيش آگاهي دهنده الزم است تا به رانندگان نسبت به مسدود بودن و تغيير ،پيش
آگاهي کافي را بدهد .اين ناحيه ميتواند شامل عاليم پيش آگاهي ،چراغ چشمک زن و يا مجموعه اي از عاليم و
چراغها باشد.
طول ناحيه هشدار اوليه عبارت است از فاصله اولين تابلوي پيش آگاهي نصب شده تا ابتداي ناحيه انتقال) شروع
مخروط محافظ کاري( اين طول با توجه به سرعت متوسط وسايل نقليه عبوري از  26متر تا  800متر متغير بوده و
مقدار آن طبق جدول  1تعيين ميگردد.
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جدول -1فاصله نصب و اندازه عاليم موقت
سرعت متوسط وسايل
نقليه
)کيلومتر در ساعت(

فاصله اولين عالمت تا
کارهاي راهداري و
راهسازي) متر(

ارتفاع عاليم اخطاري و قطر
عاليم بازدارنده و حكم
کننده) ميليمتر(

حداقل تعداد عاليم الزم
قبل از محوطه کاري

حداقل فاصله ديد براي
رانندگان تا اولين عالمت
)متر(

تا36

بيشتر از 26

166

2

26

31تا46

 26تا 126

126

 2تا 3

16

41تا26

 126تا 366

(866 )126

 3تا 4

16

21تا16

 366تا 266

(1266 )866

4

26

 16به باال

 266تا 266

(1266 )1266

4

166

 -شرح عمليات (ايمن سازي وسايل نقليه) :
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 -راهنماي جانمايي عاليم هشداردهنده ايمني در کارگاه اجرايي  -نمونه:1
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 -راهنماي جانمايي عاليم هشداردهنده ايمني در کارگاه اجرايي – نمونه :2
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راهنماي جانمايي عاليم هشداردهنده ايمني در کارگاه اجرايي – نمونه :3
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جدول  -2شرايط ايمن سازي محيط کار  -براي کار در روز
رديف

نام تجهيز

تعداد مورد نياز

توضيحات

1

دوک هشدار

بسته به گستردگي
کار متغيير مي باشد

مي بايست تمامي طول کارگاه دوک گذاري گردد -مخروط ها بايد داراي حداقل
ارتفاع  46سانتي متر باشند -حداقل ارتفاع مخروطهاي ايمني که در بزرگراهها و
ساير راههاي تندرو به کار ميروند و الزم است قابليت رويت آنها افزايش يابد،
ميبايست  12سانتيمتر باشد -رنگ مخروط ها بايد نارنجي باشد -مخروطهاي ايمني
 بايد بر حسب سرعت مجاز قبل از ورود به منطقه کاري در فواصل  26تا 266متري محوطه کاري قرار گيرد

2

تابلو هشدار
نوشتاري

به تعداد کافي بسته
به طول کارگاه

کارگران مشغول کارند  -خطر برقگرفتگي -از سمت چپ (راست) حرکت کنيد -
جاده باريک ميشود و ...

3

راهبند

به تعداد کافي بسته
به موقعيت و شرايط
محل کارگاه

مي بايست به گونه اي باشد که از ورود وسايط نقليه و افراد به محل کارگاه
جلوگيري نمايد.

4

داربست فلزي

در طول گود برداري

براي مورادي که عمق گود برداري از  102متر بيشتر باشد

5

نوار خطر

در طول کارگاه

به رنگ زرد و داراي عالمت خطر برقگرفتگي در طول نوار

6

استفاده از پرچم
دار

بسته به موقعيت و
شرايط محل کارگاه
از يک نفر تا چند
نفر مي بايست
استفاده گردد.

ايستگاههاي پرچمداري بايد در فاصلهاي از منطقه ي عمليات اجرايي مستقر شوند
که رانندگان قبل از ورود به منطقه از زمان کافي جهت کاهش سرعت برخوردار
باشند .اين فاصله به سرعت نزديكي و شرايط فيزيكي منطقه بستگي دارد ،فواصل
 12تا  32متر براي اين امر مناسب هستند ،در نواحي شهري که سرعت ها کمتر
است و فضاي کمتري در خيابان وجود دارد الزم است که اين فاصله کاهش يابد -
پرچمد ار بايد لباس نارنجي شامل جليقه ،پيراهن يا کت داشته باشد -.پرچم مورد
استفاده بايد به رنگ قرمز و ابعاد  12سانتيمتر( تهيه * حداقل )  12شده و به
ميلهاي به طول  32سانتيمتر متصل شود .لبه آزاد پر چم ميبايست به صورتي باشد
که در صورت وزش باد ،پرچم به حالت عمودي قرار گيرد.

7

درپوش مناسب
چوبي  -فلزي

به تعداد چاله هاي
حفر شده

جهت پوشش چاله هاي حفر شده براي جلوگيري از سقوط افراد به داخل آنها
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جدول  -3شرايط ايمن سازي محيط کار  -براي کار در شب
رديف

نام تجهيز

تعداد مورد نياز

توضيحات

1

دوک هشدار داراي
شبرنگ يا مجهز به
سيستم روشنايي

بسته به گستردگي کار
متغيير مي باشد

مي بايست تمامي طول کارگاه دوک گذاري گردد -حداقل  -ارتفاع
مخروطهاي ايمني ميبايست  12سانتيمتر باشد -.نوارهاي شبرنگ بايد
حداقل  2سانتيمتر پهنا داشته و به رنگ سفيد باشند و حداکثر در
فاصله  2سانتيمتر از سر استوانه ها نصب شوند و فاصله ي بين نوارها
نيز حداکثر  22سانتيمتر باشد - .نوار استاندارد  2سانتيمتر بايد توسط
يک نوار مكمل  4سانتيمتر که در حداقل فاصله  2سانتيمتر از نوار اول
نصب ميشود تكميل گردد

2

چراغ خطر

به تعداد کافي بسته به
موقعيت و شرايط محل
کارگاه

مي بايست به رنگ زرد چشمک زن باشد

3

استفاده از لباس کار
داراي شبرنگ

براي کليه کارگران حاضر
در پروژه

4

استفاده از پرچم دار

بسته به موقعيت و شرايط
محل کارگاه از يک نفر تا
چند نفر مي بايست
استفاده گردد.

5

راهبند داراي شبرنگ يا
مجهز به سيستم
روشنايي

به تعداد کافي بسته به
موقعيت و شرايط محل
کارگاه

6

داربست فلزي بهمراه
چراغ خطر چشمک زن

در طول گود برداري

براي مورادي که عمق گود برداري از  102متر بيشتر باشد -محل نصب
داربست ها بايستي از روشنايي کافي برخوردار باشد.

7

نوار خطر

در طول کارگاه

به رنگ زرد و داراي عالمت خطر برقگرفتگي در طول نوار

8

درپوش مناسب چوبي -
فلزي

به تعداد چاله هاي حفر
شده

جهت پوشش چاله هاي حفر شده براي جلوگيري از سقوط افراد به
داخل آنها -محل نصب درپوش ها بايستي از روشنايي کافي برخوردار
باشد.

ايستگاه پرچمداري در ساعات شب بايد از نور کافي برخوردار باشد-.
پرچم هاي مورد استفاده در شب ميبايد منعكس کننده نور باشند-.
پرچمدار بايد در ساعات شب داراي لباس شبرنگ باشد .ماده ي
شبرنگ بايد نارنجي ،سفيد (شامل پوششهاي شبرنگ نقره اي رنگ با
موادي که نور سفيد را بازتاب ميدهند)  ،زرد قرمز ،نارنجي فلورسنت يا
زرد – نارنجي فلورسنت باشد.
مي بايست به گونه اي باشد که از ورود وسايط نقليه و افراد به محل
کارگاه جلوگيري نمايد.
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ج -پايان اجراي طرح ( بعد اجراي پروژه) :
 افراد گروه اجرايي پيمانكار موظفند بعد از پايان کار نسبت به پاکسازي محل اقدام نموده و هر گونه قطعات و اشياياضافي را از محيط زيست جمعآوري نمايند.
 عادي سازي محيط با توجه به مقررات ايمني حفاري (جمع آوري عالئم هشدار دهنده خبري در محل قبل از عاديسازي محيط ممنوع مي باشد).
 اعمال مديريت بموقع و موثر در مورد خطاهاي ايمني فردي وگروهي نيروهاي اجرايي  -پيشگيري از بروز حوادوشبه حواد و ساير فعاليتهاي اختصاصي در حوزه ايمني –سالمت حرفه اي – محيط زيست که با توجه بپه اهميپت
عملكرد مطلوب باپيمانكار در حوزه ايمني  ،سالمت حرفه اي و زيست محيطي  ،مطابق با فرم  12fm36کارفرمپا مجپاز
خواهد بود به ازاي هر يک نمره کسر امتياز مبلغ ()-+ 6/1%درصد و تا سقف ( )-+2%درصد از صورت وضعيت ماهيانپه
شهرستان مربوطه کسر نمايد.

 -7فرمها و سوابق:
رديف
1

نام مدرك

کد مدرك

فرم بررسي نحوه تامين برق متقاضيان جديد برق

12FM10
8
20FM93
20FM80
12FM36

مجتمع ها ي مسکوني و تجاري و کارگاهها

2

فرم HSEPLAN

3

فرم سناريوي ايمني شرکت پيمانکاري

4

فرم ارزيابي عملکرد شرکت هاي پيمانکاري

محل نگهداري

مدت نگهداري

واحد ايمني

 3سال

واحد ايمني

 3سال

واحد ايمني

 3سال

واحد ايمني

 3سال
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