
 

 استاندارد ایمنی و بھداشت شغلی
 

انقالب صنعتی و انتقال تولید از كارگاھھای كوچك به كارخانه ھای تولید انبوه،  با آغاز
الت عمومی تری به حفاظت از سالمت نیروی كار نیز از حالت فردی خارج و ح موضوع

از پیدایش مكتب روابط انسانی در مدیریت كه براثر تجربیات ھاتورن پدید  پس. خود گرفت 
پس از بیان اھمیت وجود . ایمنی منابع انسانی اھمیت بیشتری یافت آمد ، توجه به

پرسش اصلی این است كه چگونه می توان ایمنی محیط كار را  ایمنی در محیط كار ،
بھترین راه ارتقای وضعیت ایمنی محیط كار چیست ؟امروزه  به عبارت دیگر. افزایش داد 

دستیابی به كارایی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار  اھمیت مدیریت ایمنی در
ایمنی روز به روز سخت گیرانه تر می شود و از نگاه كاركنان نیز  مقررات. گرفته است 

حتی می توان گفت علت اصلی پیدایش . كار است  ایمنی شرط اولیه محیط
ایجاد راھی برای رعایت مقررات اجباری   سیستمھای مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی ،
البته امروز ھمگان بر این باورند كه  . است كه روز به روز سخت گیرانه تر می شوند

ا نمی دارد چرا كه ایمنی و بھداشت ر ایمنی و بھداشت به سیستم مدیریت فعالی نیاز
 . توسط یك فرد به تنھایی تامین كرد توان از طریق مقررات اجباری یا احساس جمعی و یا

OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series می 
  .باشد

 
  
 
 
 OHSAS ) و ایمنی مشخصات این سری ارزیابی بھداشت حرفه ای :  دامنه كاربرد ـ١

 ( OH & S ) یك سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی  را برایالزاماتی ( ١٨٠٠١
بھداشتی و ایمنی ، ) ریسك ھا ( با كنترل خطرات  معین می نماید تا یك سازمان بتواند

ایمنی  خود بیانگر معیار عملكرد بھداشتی و ١٨٠٠١ OHSAS. عملكرد خود را بھبود بخشد
 سیستم مدیریتی را نیز ارائه نمیخاصی نیست و كلیه جزییات الزم برای طراحی یك 

كه مایل به اعمال موارد زیر باشد  در مورد ھر سازمانی ١٨٠٠١ OHSAS مشخصات. دھد
  : كاربرد دارد

یك سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی به منظور حذف یا كاھش  ایجاد) الف 
رض خطرات كاركنان و سایر طرفھای ذینفع كه ممكن است در مع برای)  ریسك  (خطرات 

 . ناشی از فعالیتھای سازمان باشند بھداشتی و ایمنی) ریسك ( 
 ، حفظ و بھبود مستمر یك سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی استقرار) ب  
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اطمینان از انطباق با خط مشی بھداشت شغلی ایمنی كه خود تعیین كرده  حصول) ج  
 است

  این انطباق به دیگران اثبات) د  
ثبت سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی خود توسط یك / گواھی  ستدرخوا) ه 

  سازمان بیرونی
 انطباق با این مشخصات و اظھار آن توسط خود سازمان تمام الزامات مندرج در تعیین) و 

OHSAS بھداشت شغلی و ایمنی  به منظور لحاظ شدن در یك سیستم مدیریت ١٨٠٠١
 . در نظر گرفته شده اند

ربرد آن به عواملی مانند خط مشی بھداشت شغلی و ایمنی ، ماھیت و كا گستره 
فعالیت می نماید ، اندازه سازمان و نیز خطرات و پیچیدگی این  شرایطی كه در آن
موضوعات بھداشت شغلی  قصد دارد تا به ١٨٠٠١ OHSAS : توجه . فعالیتھا بستگی دارد

  اتو ایمنی اشاره نماید و نه به ایمنی محصول و خدم
سایر مراجع و انتشاراتی كه  : ( NORMATIVE REFERENCES ) استاندارد مرجع ـ٢

. آمده است  Bibliography اطالعات و راھنمایی ھایی را ارائه نماید در قسمت می تواند
به . چاپ بازنگری شده این مراجع مورد استفاده قرار گیرد  پیشنھاد می شود كه آخرین
 Guide line ١٩٩٩ : ١٨٠٠٢ OHSAS : ارجاع نمود یرطورویژه باید به موارد ز

forimplementation of OHSAS ١٨٠٠١ BS ١٩٩٦ : ٨٨٠٠ Guide to occupational 
Health & safety Management systems 

  :  تعاریف ـ٣
منجر به مرگ ، بیماری ،  یك اتفاق یا واقعه ناخواسته كه : ( Accident ) ـ حادثه1ـ٣

  .  و یا سایر خسارات گرددجراحت ، صدمه
به منظور تعیین اینكه ایا  ( و در صورت امكان مستقل( بررسی  : ( Audit ) ـ ممیزی2ـ٣

شده مطابقت دارد و ایا این ترتیبات  فعالیتھا و نتایج حاصل از آنھا با ترتیبات برنامه ریزی
  .شده انداھداف سازمان اجرا  به طور موثر و مناسب برای دستیابی به خط مشی و

ارتقای سیستم مدیریت  فرایند : ( Continual Improvement ) مستمر ـ بھبود3ـ٣
بھداشتی و  بھداشت شغلی و ایمنی برای دستیابی به بھبودھایی در عملكرد كلی

  . ایمنی ، در راستای خط مشی بھداشتی و ایمنی سازمان
رات انسانی یا بیماری ، تخریب خسا موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد : ( Hazard ) ـ خطر4ـ٣

  . و یا تركیبی از آنھا) زیست  یا محیط( اموال و تجھیزات ، صدمه به محیط كارگاه 
وجود ) تشخیص ( فرایند شناسایی  : ( Hazard Identification ) خطر ـ شناسایی5ـ٣

  . خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن
 كه منجر به یك حادثه) نشده  برنامه ریزی( داد یا اتفاق یك رخ : ( Incident ) ـ رویداد6ـ٣

( accident ) را داشته باشد شده و یا پتانسیل منجر شدن به حادثه .  
یا سایر خسارات  كه منجر به بیماری ، جراحت ، صدمه و ( incident ) رویداد یك: یادآوری 

 شامل این موارد ( incident ) نیز می گویند كلمه رویداد misses – near نشده است را
misses – near ھم می شود .  

كه به عملكرد بھداشت شغلی  فرد یا گروھی : ( Interested Parties ) ذینفع ـ طرف7ـ٣
  . پذیرد و ایمنی یك سازمان مرتبط می باشد و یا از آن تاثیر می

كاری ،  یھرگونه انحراف از استانداردھا : ( Nonconformance ) انطباق ـ عدم8ـ٣
طور  دستورالعملھا ، روشھای اجرایی ، مقررات ، عملكرد سیستم مدیریتی و غیره كه به

  . شود مستقیم منجر به جراحات یا بیماری ، صدمه به محیط كارگاه و یا تركیبی از اینھا
بھداشت شغلی و  اھداف یا مقاصد كه در قالب عملكرد : ( Objectives ) ـ اھداف9ـ٣

 . ده و سازمان خود را مقید به حصول آنھا می داندایمنی بیان ش
  . اھداف حتی المقدور باید كمی باشند : یادآوری
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شرایط و  : ( Occupational Health andSafety ) شغلی و ایمنی ـ بھداشت10ـ٣
 كاركنان ، كارگران موقتی ، پرسنل ، ( being-well ) سالمتی عواملی كه می تواند بر

 . ھمانان و مراجعه كنندگان و یا ھر فرد دیگری در محل كار تاثیر بگذاردپیمانكاران ، می
 باشد در اینجا ، سالمتی به معنای عام می ( being-well ) منظور از سالمتی : یادآوری

.  
 : ( OH & SManagement System ) مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی ـ سیستم11ـ٣

 ریسكھای بھداشتی ـ ایمنی ناشی از مدیریت بر بخشی از كل سیستم مدیریت كه
این شامل ساختار سازمانی ، فعالیتھای  . فعالیتھای ھر سازمان را تسھیل می نماید
 بازنگری و حفظ خط  منابع برای تھیه ، اجرا ، طرح ریزی ، مسئولیتھا ، روشھا ، فرایندھا و
  . مشی بھداشت شغلی و ایمنی می باشد

كاری ، نھاد مسئول ،  شركت ، بنگاه ، اداره ، مجتمع : ( Organization ) ـ سازمان12ـ٣
دولتی ، عمومی یا  انجمن یا بخش یا تركیبی از آنھا ، اعم از ثبت شده یا نشده ،

  . خصوصی كه دارای وظایف و تشكیالت اداری خاص خود باشند
 مدیریت بھداشت نتایج قابل اندازه گیری سیستم : ( Performance ) ـ عملكرد13ـ٣

، بر  شغلی و ایمنی مربوط به كنترل ریسكھای بھداشتی و ایمنی توسط یك سازمان
  . مبنای خط مشی و اھداف

اندازه گیری عملكرد شامل اندازه گیری فعالیتھای مدیریت بھداشتی ـ ایمنی و  : یادآوری
  . می باشد نتایج آن

 ناشی از وقوع یك اتفاق پیامدھای تركیب یا تابعی از احتمال و : ( Risk ) ـ ریسك14ـ٣
  . خطرناك مشخص

  . قبول یك خطر در امان بودن از ریسك غیر قابل : ( Safety ) ـ ایمنی15ـ٣
آن تا حد قابل تحمل  ریسكی كه میزان : ( Tolerable Risk ) قابل تحمل ـ ریسك16ـ٣

یین ـ ایمنی پا توسط سازمان و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی بھداشتی
  . آمده است

فعالیت یا محیط كاری مشخص  بیماری كه از : ( Ill – Health ) شغلی ـ بیماری17ـ٣
  . گردد محیط ، تشدید/ ناشی شده باشد و یا توسط این فعالیتھا 

  :عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی ـ٤
ایمنی ایجاد سازمان باید یك سیستم مدیریت بھداشت شغلی و : كلی  ـ الزامات1ـ٤

باید توجه داشت كه .  تشریح می شود 4نگھدارد كه الزامات آن در كل بند  نموده و برقرار
 OHSAS استقرار سیستم ایمنی و بھداشت شغلی ھمانگونه كه در ویژگیھای ھدف از
زمینه ایمنی و بھداشت شغلی  درج شده است ، بھبود عملكرد سازمان در ١٨٠٠١
خودی خود برای  ه پیاده سازی یك سیستم مدیریت بهنكته مھم اینست ك. است 

بھبود  سازمان مفید نیست بلكه ھنگامی این امر پسندیده است كه بتواند موجب
عملكرد سازمان در زمینه ای شود كه سیستم مدیریت برای آن طراحی و اجراشده 

  .است
ازمان به طور پایه استوارند كه س نیز ھمگی بر این ١٨٠٠١ OHSAS مندرج در ویژگیھای

بررسی ، ارزیابی و بازنگری  مداوم سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی خود را
در نھایت بھبود در . كار گیرد  می كند تا فرصتھای بھبود را شناسایی كند و آنھا را به

بھبود در عملكرد ایمنی و  سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی سازمان باید موجب
انتظار داشت پیاده  تنھا در این صورت است كه می توان. ان شود بھداشت شغلی سازم

برای  سازی سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی موجب افزایش ارزش افزوده
 پیامد سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی ، ایجاد. فعالیتھای سازمان شود 

 نه این فرایند ، بافرایندی منسجم برای دستیابی به بھبود مستمر است كه میزان و دام
  . توجه به جنبه ھای اقتصادی و سایر شرایط ، توسط سازمان تعیین می شود
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مدیریت ارشد باید خط  : ( OH & S Policy ) ایمنی و بھداشت شغلی ـ خط مشی2ـ٤
شغلی و ایمنی سازمان را كه در آن اھداف و تعھد به بھبود عملكرد  مشی بھداشت

. مورد تاكید قرار گرفته است ، تعریف و مدون نماید روشنی  بھداشتی ـ ایمنی به
 : یابد كه خط مشی تدوین شده متضمن موارد ذیل باشد مدیریت مذكور باید اطمینان

با ماھیت و گستردگی و میزان ریسكھای بھداشتی ـ ایمنی سازمان  متناسب) الف 
  . باشد

  . تعھد به بھبود مستمر باشد  شامل )ب 
عھد به تبعیت از قوانین بھداشت شغلی و ایمنی مرتبط و نیز الزامات شامل ت حداقل) ج 

  .  باشد سازمان آنھا را تقبل نموده است ، دیگری كه
 . اجرا و برقرار نگھداشته شود مدون ،) د 
  . كاركنان ابالغ گرد تا ایشان را از الزامات بھداشتی ـ ایمنی خود آگاه نماید به كلیه) ه 
قابل دسترسی ) جھت ھرگونه پیشنھاد یا انتقاد ( افراد عالقه مند عموم و  برای) و 

  . باشد
متناوب مورد بازنگری قرار گیرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمینان  به طور) ز 

 . حاصل شود
ایمنی و بھداشت شغلی عبارت است از اصول ھدایت كننده اجرا و بھبود  خط مشی 

ھداشت شغلی سازمان به گونه ای كه بتواند عملكرد ایمنی ایمنی و ب سیستم مدیریت
خط مشی ، اھداف . برقرار نگھدارد و امكان بھبود آن را فراھم كند  و بھداشت خود را

عملكرد كه مورد نیاز سازمان است بیان می كند و سایر فعالیتھای  كلی را در سطحی از
در حقیقت .  گرفته از آن باشدخط مشی و در ھمان راستا و نشات سازمان باید در طول

می نھد كه سازمان بر روی آن ، طرحھای ایمنی و بھداشت  خط مشی ، ساختاری را بنا
به ھمین دلیل در خط مشی بایستی تعھد مدیریت  . شغلی خویش را استوار می سازد

در خط مشی . بھبود مستمر بازتاب یافته باشد  رده باال به تبعیت از قوانین ذیربط و
راھبرد كلی و رسالت : مورد توجه قرار داد  نی و بھداشت شغلی باید موارد زیر راایم

نیازمندیھای طرفھای ذینفع و نحوه ارتباط با  سازمان و اصول و ضوابط كلی و حاكم بر آن
راھنما ھماھنگی با سایر خط مشی ھای  آنھا بھبود مستمر كاھش مخاطرات اصول

شرایط محلی و منطقه  (  مشی زیست محیطینظیر خط مشی كیفیت و خط( سازمان 
شغلی و سایر الزاماتی  ای خاص مطابقت با مقررات و قوانین مربوط به ایمنی و بھداشت

  .كه سازمان تقبل كرده است
عملیات و فعالیتھا را در  سازمان باید : ( Operational Control ) ـ كنترل عملیات6ـ4ـ٤ 

) كنترلی مورد نیاز باشد در جایی كه اقدامات( ارتباط با ریسك ھای شناخته شده 
  و تعمیرات نیز ھستند ، سازمان باید این فعالیتھا را كه شامل نگھداری. مشخص نماید 

شرایط مشخص شده به  به طرق زیر برنامه ریزی كند تا اطمینان حاصل نماید كه تحت
  : انجام می رسند

ای پوشش دادن وضعیتھایی كه نبود آنھا روشھای اجرایی مدون بر ایجاد و برقراری) الف 
  . از خط مشی و اھداف بھداشت حرفه ای و ایمنی گردد ممكن است منجر به انحراف

  عملیاتی درروشھای اجرایی  مشخص نمودن معیارھای )ب 
روشھای اجرایی مرتبط با ریسكھای بھداشتی ـ ایمنی شناسایی   ایجاد و برقراری )ج 

تجھیزات و خدمات خریداری شده و یا استفاده شده توسط  یل ،شده مربوط به كلیه وسا
  الزامات مربوطه به تامین كنندگان و پیمانكاران سازمان و ابالغ روشھای اجرایی و

روشھای اجرایی برای طراحی محل كار ، فرایند ، تاسیسات ،   ایجاد و برقراری )د 
ز جمله انطباق كار با توانایی ا( عملیاتی و سازماندھی كار  ماشین آالت ، رویه ھای

منظور حذف یا كاھش ریسكھای بھداشتی ـ ایمنی در منبع  به) ھای نیروی انسانی 
  آنھا
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كه سازمان تمھیدات الزم را برای حصول اطمینان از اعمال  ھدف از این زیر بند آن است
آنچه كه مرتبط با مخاطرات خود فراھم كند تا در نھایت به  اثربخش شاخص ھای عملیاتی

نتایج . بھداشت شغلی بیان كرده است ، دست یابد  در خط مشی و اھداف ایمنی و
و كنترل مخاطرات به ھمراه الزامات قانونی و  حاصله از شناسایی خطر ، مخاطره سنجی

بھداشت شغلی ، عملیاتی كه نیاز به كنترل دارند را  سایر الزامات و نیز اھداف ایمنی و
باید برای كنترل مخاطرات ناشی از فعالیتھای  سازمان. ند به راحتی مشخص می كن

بروز حوادث ، رخدادھا و یا سایر انحرافات از اھداف و  خود روشھای اجرایی برقرار كند تا از
این روشھای اجرایی باید در . جلوگیری شود  خط مشی ایمنی و بھداشت شغلی

اوم مناسب بودن و اثربخشی آن تا از تد فواصل معین زمانی مورد بازنگری قرار گیرند
باید شامل وضعیتھایی باشند كه  ھمچنین این روشھای اجرایی. اطمینان حاصل شود 

ایمنی به خطر می افتد ) پیمانكار  مثال در محل مشتری یا( در خارج از محیط كار سازمان 
ھا نمونه ای از این نوع فعالیت فعالیتھای نصب كه در محل مشتری انجام می گیرند. 

ناشی می شوند به شرح زیر  برخی از مواردی كه معموال مخاطرات از آنھا. ھستند 
 : ھستند

 تایید -: استفاده از منابع خارجی شامل موارد زیر  خرید یا انتقال كاالھا و یا خدمات و ( ١
 در دسترس بودن مستندات الزم -سایر مواد خطرناك  خرید یا انتقال مواد شیمیایی و

تجھیزات ، مواد یا مواد شیمیایی به ھنگام خرید و یا  ایی ایمن ماشین آالت ،برای جابج
 ارزیابی صالحیت پیمانكاران از لحاظ ایمنی و -مستندات  شناسایی نیاز به جمع آوری این

 تایید طراحی تمھیدات -آنھا در فواصل معین زمانی  بھداشت شغلی و ارزیابی مجدد
 یا تجھیزات جدید اهایمنی و بھداشت شغلی برای كارگ

نظیر (  شناسایی فعالیتھای خطرناك -: موارد زیر  فعالیتھای خطرناك شامل ( ٢
 -تعیین روشھای كاری از قبل و تایید آنھا  - ( ... رادیوگرافی ، جابجایی اجسام بزرگ و
 سیستمھای -فعالیتھای خطرناك قبل از انجام  تشخیص صالحیت پرسنل برای انجام

  خروج كاركنان به محلھای كار خطرناك روشھای اجرایی كنترل ورود واجازه كار و 
 - شناسایی محل انبارھا و نگھداری موجودیھا -: زیر  مواد خطرناك شامل موارد ( ٣

 تھیه و دسترسی به داده -دسترسی به مواد خطرناك  تمھیدات انبارش ایمن و كنترل
  مرتبط ھای ایمنی مواد و سایر اطالعات

 تھیه ، كنترل و نگھداری كارگاھھا -: تجھیزات شامل موارد زیر  ھداری ایمن كارگاه ونگ ( ٤
تفكیك و  - (PPE ) تھیه ، كنترل و نگھداری وسایل حفاظت فردی - و تجھیزات سازمان

بازرسی و كنترل تجھیزات مرتبط با ایمنی و بھداشت  - كنترل دسترسی به تجھیزات
 مراقبت و -سیستمھای حفاظت اپراتور  - : شغلی و سیستمھای مرتبط با آن نظیر

 -تجھیزات كشف و جلوگیری از آتش سوزی  -  سیستمھای ازكاراندازی-حفاظت فیزیكی 
 منابع و -) االبر ھا و سایر تجھیزات ب جرثقیل ھا ، باالبر ، نقاله( تجھیزات جابجایی 

 تسھیالت و -سیستمھای تھویه داخلی  -  وسایل پایش ضروری-محافظ ھای رادیولوژی 
  تمھیدات پزشكی

 EmergencyPrepare ness and ) وضعیت اضطراری ـ آمادگی و واكنش در7ـ4ـ٤
Response ) : برای شناسایی احتمال وقوع و مقابله با  سازمان باید روشھای اجرایی را

كاھش امكان بروز بیماریھا و جراحاتی  دث و وضعیتھای اضطراری و برای پیشگیری وحوا
سازمان باید ھر زمان . برقرار نگھدارد  كه ممكن است مرتبط با این حوادث باشد ، ایجاد و
در وضعیت اضطراری خود را خصوصا  كه الزم باشد ، روشھای اجرایی آمادگی و واكنش

. بازنگری و تجدید نظر قرار دھد  ھای اضطراری ، موردپس از وقوع حوادث یا وضعیت
پذیر باشد ، این روشھای اجرایی  سازمان ھمچنین باید به طور ادواری ھر وقت كه امكان

اضطراری باید با ھدف حصول  روشھای اجرایی و طرحھای. نماید ) آزمایش ( را اجرا 
برای این . ایجاد شوند  دهاطمینان از واكنش مناسب در مقابل رخدادھای پیش بینی نش

به . آنھا را تعیین كند  منظور سازمان باید حوادث بالقوه و واكنشھای مناسب مرتبط با
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سنجی و كنترل  ھنگام تعیین حوادث بالقوه باید نتایج شناسایی خطر ، مخاطره
ات قانونی و سایر الزام ھمچنین مواردی از قبیل الزامات. مخاطرات را مورد توجه قرار داد 

سازمانھای دیگر و نیز  ، تجارب مربوط به رخدادھا و حوادث قبلی مربوط به سازمان یا
اولین نتیجه این  . نتایج تمرین ھای عملی مواقع اضطراری می تواند مفید واقع شود

از تعیین  در حقیقت پس. فعالیت ، تھیه روشھای اجرایی و طرحھای اضطراری است 
به ھنگام   روشھای اجرایی جھت واكنش در برابر این خطراتحوادث بالقوه ، باید طرحھا و

باید فرد  ھمانند سایر روشھای اجرایی ، در این روشھا و طرحھا نیز. وقوع تھیه شود 
باید  ھمچنین اقداماتی كه. مسئول اصلی برای مقابله با این رخدادھا مشخص باشد
سایر  ماتی كه باید از سویتوسط پرسنل به ھنگام وقوع حادثه انجام گیرد و حتی اقدا

 نظیر مراجعه سریع به محل مشخص( افراد نظیر میھمانان و پیمانكاران انجام گیرد 
 بدیھی. باید در روشھا و طرحھای مربوط به صراحت بیان شود ) اجتماع به ھنگام حادثه 

 در. است برخی از افراد به دلیل ماھیت كار خود ، وظایف ویژه ای در این مواقع دارند 
مواردی كه الزم است به ھنگام حادثه محل كارگاه تخلیه شود باید روش این كار در 

عالوه بر موارد فوق ، مسائل زیر نیز در روشھا و . و طرحھای مربوطه ذكر شود  روشھا
شناسایی محلھای خطرناك نظیر : اضطراری می تواند مورد توجه قرار گیرد  طرحھای

قابل انفجار نحوه ارتباط با سازمانھای مرتبط نظیر اورژانس ، مواد آتش زا یا  محل نگھداری
و نیز ھمسایگان حفاظت از اسناد و تجھیزات بسیار مھم نحوه ... نشانی و  آتش

اطالعات ضروری در مواقع اضطراری نظیر نقشه ھای كارگاه ، داده ھای  دستیابی به
ا و طرحھای اضطراری ، خطرناك و تلفن ھای ضروری پس از تھیه روشھ مربوط به مواد

تھیه فھرستی . نیاز در مواقع اضطراری باید شناسایی و تامین شود تجھیزات و لوازم مورد
این تجھیزات باید به تعداد كافی تھیه شود و آماده به . مفید است  از این تجھیزات بسیار

: ند از برخی از این تجھیزات عبارت. فواصل زمانی مشخص بررسی شود  كار بودن آنھا در
غیر از وسایلی كه به ھنگام كار عادی باید مورد استفاده قرار  ) وسایل حفاظت فردی
سیستمھای ھشداردھنده نظیر آژیر خطر روشنایی و برق ) گاز  گیرد ، نظیر ماسك ضد

قطع اضطراری وسایل خروج اضطراری و فرار از محل خطر  اضطراری فیوزھا و شیرھای
پناھگاھھا ) نظیر بی سیم ( نشانی وسایل ارتباطی   آتشوسایل كمكھای اولیه وسایل

 OHSAS در مواقع اضطراری خواسته دیگر تمرین عملی روشھا و طرحھای واكنشی
كاغذ ممكن است كافی به نظر برسند  اگرچه طرحھا و روشھا روی. می باشد  ١٨٠٠١

برای حصول . بود قابل اطمینان نخواھد  ولی تا كارایی آنھا عمال به اثبات نرسیده باشد
طرحھا ممكن است الزم باشد كه  اطمینان از كفایت ، مناسب بودن و اثربخشی این

روشھا و طرحھای اضطراری  تمرینھای عملی. شرایط اضطراری كامال شبیه سازی شوند 
حتی المقدور با شرایط  این تمرینھا باید. باید بر اساس برنامه زمانبندی اجرا شوند 

مرتبط نظیر اورژانس و  شته و در صورت امكان از مشاركت سازمانھایواقعی مطابقت دا
یك گزارش یا صورت  بعد از ھر تمرین عملی. آتش نشانی به ھنگام تمرین استفاده شود 

نیز پیشنھادھای الزم  وقایع باید تھیه و عالوه بر شرح وقایع ، نقاط قوت و ضعف واكنش و
روشھای اجرایی و طرحھای  تواند منجر به اصالحاین نتایج می . برای بھبود ارائه شود 

  . اضطراری شود
  : ( Checking and Corrective Action ) ـ بررسی و اقدام اصالحی5ـ٤
 ( Performance Measurementand Monitoring ) و پایش ـ اندازه گیری عملكرد1ـ5ـ٤
ری منظم عملكرد و اندازه گی) پایش ( باید روشھای اجرایی برای نظارت  سازمان :

این روشھای اجرایی باید شامل . خود ایجاد نموده و برقرار نگھدارد  بھداشتی ـ ایمنی
) اندازه گیریھای كمی و كیفی متناسب با نیازھای سازمان ب ) الف  : موارد ذیل باشد

( اقدامات منظم برای نظارت ) ایمنی سازمان را محقق گرداند ج  اھداف بھداشتی ـ
جمله انطباق با برنامه ھای مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی ،  عملكرد ، ازبر ) پایش 

اقدامات موردی جھت نظارت بر ) الزامات قانونی و مقررات مرتبط د  معیارھای عملیاتی و
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ثبت ) رویدادھا و سایر موارد نقص در عملكرد بھداشتی ـ ایمنی ه  حوادث ، بیماریھا ،
 گیری ھا و نظارت را شامل ، تا تجزیه و تحلیل اقدامات از اندازه داده ھا و نتایج كافی
در صورتی كه تجھیزاتی برای اندازه گیری و نظارت . تسھیل گردد اصالحی و پیشگیرانه

سازمان باید روشھای اجرایی برای كالیبراسیون و نگھداری این تجھیزات  مورد نیاز باشد ،
. نگھداری از تجھیزات باید حفظ شوند سوابق كالیبراسیون و . نگھدارد  ایجاد و برقرار
روشھای اجرایی پایش و اندازه گیری ، نظارت بر مشخصه ھای كلیدی  ھدف از تدوین

سازمان باید اثبات كند كه قابلیت . بھداشت شغلی سازمان است  عملكرد ایمنی و
یف بدون چنین قابلیتی تعر. را در قالب زمانی مورد نظر دارد اندازه گیری عملكرد خود

بدیھی است برای استقرار چنین نظارتی ، قبل از . داشت  اھداف كمی معنایی نخواھد
شاخص ھای عملكرد بر اساس . عملكرد تعریف شوند  ھر چیز ابتدا باید شاخص ھای

برخی از شاخص . سازمان تعریف می شوند  خط مشی ، اھداف ، برنامه ھا و مخاطرات
میزان : موارد زیر قابل استخراج است  ر گیرند ازھایی كه می توانند مورد استفاده قرا

برنامه ھای آموزشی ،  دستیابی به خط مشی و اھداف ایمنی و بھداشت شغلی
ایمنی و بھداشت  آگاھی ، ارتباطات و مشاوره كاركنان كنترل ھای مرتبط با مخاطرات

 بررسی شغلی میزان مطابقت با مقررات و سایر الزامات ایمنی و بھداشت شغلی
  رخدادھا و حوادث گذشته

 , Accident ) عدم انطباق و اقدام اصالحی و پیشگیرانه ـ حوادث ، رویدادھا ،2ـ5ـ٤
Incident , Non-conformances and Corrective and PreventiveAction ) :  سازمان

ایجاد تعیین مسئولیتھا و اختیارات برای پرداختن به موارد زیر را  باید روشھای اجرایی برای
پرداختن و كاوش پیرامون حوادث رویدادھا عدم انطباقھا ب ) الف : نگھدارد  نموده و برقرار

اقداماتی به منظور كاھش پیامدھای ناشی از حوادث ، رویدادھا و عدم انطباقھا  انجام) 
  تایید موثر بودن اقدامات اصالحی و )و تكمیل اقدامات اصالحی و پیشگیرانه د  شروع) ج 

 یرانه انجام شده در این روش اجرایی باید قید گردد كه كلیه اقدامات اصالحی وپیشگ
 پیشگیرانه پیشنھاد شده باید از طریق پروسه ارزیابی ریسك و قبل از اجرا مورد بازنگری

 ھرگونه اقدام اصالحی یا پیشگیرانه كه برای حذف علل بالفعل و بالقوه عدم. قرار گیرد 
  باید متناسب با ابعاد مساله بوده و ھم ارز با ریسك بھداشتی ـانطباقھا صورت می گیرد
سازمان باید ھرگونه تغییرات ناشی از اقدامات اصالحی و . ایمنی حاصله باشد 

منظور اساسی در این بند . در روشھای اجرایی مدون را اعمال و ثبت نماید  پیشگیرانه
وقوع یا تكرار حوادث ، رخدادھا سازمان ، روشھای موثری جھت جلوگیری از  آن است كه

برای بررسی و اصالح عدم انطباق مراحل اساسی زیر . انطباقھا داشته باشد  و عدم
 ـ 2ـ شناسایی علت ریشه ای عدم انطباق ، رخداد یا حادثه  ١ : دنبال می شود

 3الزم جھت رفع علت ریشه ای عدم انطباق ، رخداد یا حادثه  شناسایی اقدام اصالحی
 ـ اجرای كنترل ھا و پایش ھای ضروری یا گسترش 4تعیین شده  ای اقدام اصالحیـ اجر

 ـ ثبت ھرگونه تغییرات 5تكرار عدم انطباق ، رخداد یا حادثه  آنھا به منظور جلوگیری از
روشھای اجرایی مكتوب عالوه بر این ، روشھای اجرایی  ناشی از اقدام اصالحی در
یه و تحلیل و در نھایت حذف علل بالقوه عدم انطباقھا ، تجز سازمان باید امكان ردیابی ،
حوادث و عدم انطباقھا  روشھای اجرایی برای رخدادھا ،. آورد  رخدادھا و حوادث را فراھم

مسئولیتھا و : پیشگیرانه معموال باید در برگیرنده موارد زیر باشد  و اقدامات اصالحی و
ش دھی و تصمیم گیری در خصوص حوادث شناسایی ، بررسی ، گزار اختیارات مربوط به

بالقوه و بالفعل و نیز اجرا و پیگیری و پایش اقدامات اصالحی  ، رخدادھا و عدم انطباقھای
سازمان باید تمامی تالش خود را صرف اجرای صحیح و موثر . آن  و پیشگیرانه مرتبط با

 و تحلیل ھای سوابق مربوطه را نیز جھت استفاده در اینده اقدامات اصالحی كند و
ممیزین داخلی و خارجی و سایر طرفھای ذینفع ثبت و نگھداری  مربوطه و نیز ارائه به

منظور تحلیل و بایگانی در اختیار گماشته مدیریت و در صورت  این سوابق باید به. نماید 
  . بھداشت شغلی قرار گیرد لزوم نمایندگان ایمنی و
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سازمان باید  : ( Records and RecordsManagement ) سوابق ـ سوابق و مدیریت3ـ5ـ٤
شناسایی ، نگھداری و تعیین تكلیف سوابق بھداشتی ـ ایمنی ،  روشھای اجرایی برای

سوابق بھداشتی . بازنگری ھا ، ایجاد نموده و برقرار نگھدارد  از جمله نتایج ممیزی ھا و
سوابق باید به . بوطه باشد قابل شناسایی و ردیابی به فعالیتھای مر ـ ایمنی باید خوانا ،

نگھداری شوند كه به سھولت قابل دستیابی باشند و از آسیب ، خرابی  نحوی بایگانی و
سوابق باید . مدت نگھداری آنھا باید تعیین و ثبت شود . بمانند  یا نابودی محفوظ

 مشخصات) عملكرد فعلی ( سازمان نگھداری شوند تا انطباق با  متناسب با سیستم و
OHSAS سوابق ایمنی و بھداشت . نماید  را اثبات) و دیگر الزامات قانونی  ) ١٨٠٠١

موثر سیستم مدیریت ایمنی و  اثبات اجرای: شغلی برای اھداف زیر نگھداری می شوند 
استفاده از اطالعات گذشته  بھداشت شغلی اثبات اجرای فرایندھا تحت شرایط ایمن

و بھداشت شغلی می  ل و اینده سوابق ایمنیبرای تحلیل و تصمیم گیری بھتر در حا
و بھداشت  سوابق شكایات گزارش بازرسی ھای ایمنی: تواند شامل موارد زیر باشد 

 شغلی سوابق آموزشی گزارشھای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی
 گزارشھای حوادث ، رخدادھا و شبه رخدادھا گزارشھای مربوط به عدم انطباقھا گزارشات

اقدامات اصالحی و پیشگیرانه صورت جلسات ایمنی و بھداشت شغلی سوابق بازرسی 
و تعمیرات و كالیبراسیون سوابق شناسایی خطر ، مخاطره سنجی و كنترل  ، نگھداری

كنترلھای پزشكی و بازرسیھای بھداشتی سوابق توزیع و نگھداری  مخاطرات سوابق
شھای اجرایی برای كنترل سوابق بازنگری مدیریت رو وسایل حفاظت فردی سوابق

سوابق ایمنی و بھداشت شغلی مورد استفاده  : كیفیت باید موارد زیر را مشخص نماید
تعیین تكلیف سوابق مدت زمان نگھداری  در سازمان نحوه شناسایی ، نگھداری و

مسئولین ) الزامات قانونی تعیین شود  این مدت باید با توجه به مقررات و( سوابق 
  اختیار جھت تعیین تكلیف سوابقصاحب 

اجرایی را برای ممیزی ھای  سازمان باید برنامه و روشھای : ( Audit ) ـ ممیزی4ـ5ـ٤
اجرا دراید ایجاد  ادواری سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی كه قرار است به

  : نموده و برقرار نگھدارد تا
 ـ با ترتیبات برنامه 1 و ایمنی سیستم مدیریت بھداشت شغلی تعیین شود كه ایا) الف 

 ١٨٠٠١ OHSAS بھداشت شغلی و ایمنی از جمله الزامات ، ریزی شده برای مدیریت
 ـ برای تحقق خط 3و نگھداری شده است   ـ به درستی اجرا2مطابقت دارد یا خیر 

  مشی و اھداف سازمان موثر بوده است یا خیر
  ی كندقبلی را بازنگر نتایج حاصل از ممیزیھای) ب 
مدیریت ارائه شود برنامه ممیزی سازمان از جمله ھرگونه   نتایج ممیزی ھا به )ج 

ارزیابی ریسكھای ناشی از فعالیت مربوطه و نتایج ممیزیھای  زمانبندی باید مبتنی بر
 . قبلی باشد

دامنه شمول ، دفعات ، روشھا و صالحیت ھا و ھمچنین  روشھای اجرایی ممیزی باید
در صورت امكان ممیزی ھا . گزارش نتایج را در برگیرد  لزامات برای ممیزی ومسئولیت و ا

آنھایی كه مسئولیت مستقیم در واحد مورد ممیزی دارند  باید توسط كاركنانی مستقل از
  . ، انجام گیرد

. ( مستقل الزاما افرادی خارج از سازمان مربوطه نمی باشد  منظور از پرسنل: یادآوری 
افراد ذیربط رسانده شده و اقدامات اصالحی متناسب با آن  باید به اطالعنتایج ممیزی 
  ( انجام پذیرد

سازمان باید در فواصلی  مدیریت ارشد : ( Management Review ) ـ بازنگری مدیریت6ـ٤
را مورد بازنگری  كه خود تعیین می نماید ، سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی

فرایند . حاصل كند  اسب بودن ، كفایت و موثر بودن آن اطمینانقرار دھد تا از تداوم من
اطالعات الزم جمع آوری  بازنگری مدیریت باید به نحوی باشد تا اطمینان حاصل شود كه

نتایج این بازنگری باید . آورد  می گردد تا به مدیریت امكان دھد كه این ارزیابی را به عمل
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شغلی و ایمنی ، تغییر  تم مدیریت بھداشتدر پرتو نتایج ممیزی سیس. مدون شود 
احتمالی به تغییرات خط  شرایط و تعھد به بھبود مستمر ، بازنگری مدیریت باید نیاز

را مدنظر قرار  مشی ، اھداف و سایر عناصر سیستم مدیریت بھداشت شغلی و ایمنی
ی را شغل مدیریت عالی سازمان باید استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بھداشت. دھد 

مستقر  مورد بازنگری قرار دھد تا اطمینان حاصل نماید كه این سیستم به طور كامل
شده و برای دستیابی به خط مشی و اھداف ایمنی و بھداشت شغلی تناسب خود را 

در این بند است كه سازمان دید جامع نسبت به عملكرد ایمنی و بھداشت . میكند  حفظ
بازنگری ھمچنین باید سازمان را قادر سازد كه این . به دست می آورد  شغلی خود
تناسب خط مشی ایمنی و بھداشت شغلی خود را مورد ارزیابی قرار دھد و  میزان تداوم

آمار حوادث : ورودی ھای بازنگری مدیریت عبارتند از . آنھا تجدید نظر كند  در صورت نیاز در
 و بھداشت شغلی ممیزی ھای داخلی و خارجی از سیستم مدیریت ایمنی نتایج

یافته در مدت فاصله بین دو بازنگری گزارشھای وضعیت اضطراری  اقدامات اصالحی انجام
گزارشھای گماشته مدیریت از عملكرد كلی سیستم گزارشھای  ( واقعی یا تمرینی( 

سیستم در محدوده مربوط به خود گزارشھای فرایند  مدیران خط مقدم از اثر بخشی
مخاطرات ممیزی ھا باید در فواصل زمانی  ه سنجی و كنترلشناسایی خطر ، مخاطر

مدیریت ، انجام این فرایند از طریق جلسات  متداول ترین نوع بازنگری. معین صورت پذیرد 
  . بازنگری مدیریت است

  
 
 

 :منابع
 

،  ١٩٩٩ : ١٨٠٠١ OHSAS برگرفته از سیستمھای مدیریت ایمنی و بھداشت شغلی ،
، شركت  ( ١٨٠٠١ OHSAS ) اندارد ایمنی و بھداشت حرفه ایاست 1380چاپ اول ، 

 1380اول ، بھار  مشاورین كیفیت پرداز ، چاپ
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