فرم درس آموزي از حوادث
Accident Lesson Learned Form
حادثه :سقوط اجسام

زمان وقوع حادثه :مهر 7931

مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
محل حادثه :تلمبه خانه مجتمع گوره

مقدمه :از سال  7311تاکنون سقوط از ارتفاع سهم زیادی از آسیب ها و جراحت های ناشی از کار را بخود اختصاص می دهد .بطوریکه شایعترین علت مرگ و میر کارگران در محیط های کاری مربوط به سقوط
از ارتفاع (حدوداً  93درصد ) می باشد .طبق آمار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال  ، 7939سقوط از ارتفاع عامل  55/5درصد مرگ های ناشی از کار شناخته شده است .این آمار نشاندهنده اهمیت
شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسك های محیط کار می باشد .سقوط از ارتفاع میتواند منجر به جراحت های جزئی تا شدید (مرگ)شود .در بررسی پیامدهای ناشی از حوادث سقوط از ارتفاع در طول
سالهای  9271تا  ( 9276بر اساس آمار  HSEانگلستان73 )www.hse.gov.uk-درصد حوادث در محیطهای کاری از نوع سقوط از ارتفاع میباشد ،که بیشترین صدمه مربوط به اندام تحتانی (  59درصد از
کل جراحت ها) و تنه و شانه ها ( از  99درصد کل جراحت ها) می باشد.

شرح حادثه:
در ساعت  71در یکی از تاسیسات فرآیندی ،سه نفر از نیروهای پیمانکار جهت انجام تست هیدرو استاتیك خط  6اینچ ( )Above groundجدیداالحداث ،اقدام به باال آوردن خط به وسیله  Chain Blockتا
ارتفاع حدوداً  792سانتیمتری از سطح زمین می نمایند که به علت عدم تعادل و سر خوردن دوپایه  Chain Blockو سقوط آن ،منجر به افتادن خط لوله و  Chain Blockبر روی یکی از کارگران و فوت آن
میگردد.

تجزيه و تحليل علل حادثه:
علل مستقيم : )Direct Causes( :سقوط اجسام
علل غير مستقيم /سطحي)Indirect/ Surface Causes( :
اعمال نا ايمن (:)Unsafe Acts / Behavior
 استفاده از تجهيزات نا ايمن و غير استاندارد در اجرای کار مانند عدم داشتن گواهي سالمت فني

Chain Block

 عدم اخذ مجوز انجام کار جهت هيدروتست خط.
 عدم آگاهي کارگران از خطرات محيط کار و انجام کار بدون انجام تمهيدات ايمني الزم.
 عدم نظارت بر نحوهی صحيح اجرای کار توسط کارفرما (بهرهبردار ،تعميرات و .)HSE
 انجام کار (هيدروتست) بدون اطالع رساني و آگاهي از روش صحيح اجرای آن.
اعمال نا ايمن (:)Unsafe Condition
• شرايط محيطي گل آلود که ناشي از نشت آب و نفت از خط  4اينچ بوده است.

علل ريشه ای ()Root Causes
•
•
•
•
•
•
•
•

نقص در تهيه و اجرای رويه صدور مجوز انجام کار (عدم تطابق با الزامات راهنمای ابالغي شرکت ملي نفت ايران)
عدم وجود برنامههای آموزش  HSEمدون در سطح پيمانكار و کارفرما
عدم وجود رويه الزم جهت انجام تست هيدرو استاتيك خطوط
عدم وجود برنامههای نظارتي واحدهای عملياتي مانند :بهرهبردار ،تعميرات و  HSEنسبت به:
عملكرد صحيح و ايمن تجهيزات کار در ارتفاع در سطح مجتمع
فعاليتهايي (غيرروتين و يا  )High Riskکه برای آنها مجوز صادر شده است.
ضعف دانش و مهارت پيمانكار نسبت به شناخت عوامل بالقوه آسيب رسان در محيط های کاری و آمادگي جهت کنترل ،کاهش و حذف پيامدهای بالقوه
عدم شناسايي خطرات،ارزيابي ريسك و تعيين اقدامات کنترلي مناسب برای فعاليت های اجرايي (مانند انجام تست هيدرواستاتيك خطوط) در سطح پيمانكار و کارفرما

راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه:


 شناسايي خطرات ،ارزيابي و کنترل ريسكهای محيط کار.
 بازرسي دورهايي مدون و مستمر از کليه تجهيزات حمل کننده ،باالبرها و جرثقيلها به منظور اطمينان از صحت عملكرد هر کدام از آنها و اخذ تاييديه سالمت فني برای هر يك از
ايجاد و برقراری سيستم نظارتي مستمر و مدون به منظور اطمينان از صحت اجرای الزامات  HSEپيوست قرارداد و الزامات و ابالغيههای شرکت ملي نفت.

تجهيزات حمل کننده ،باالبرها و جرثقيلها.
H2R2


 برگزاری و بازنگری دورههای آموزشي عمومي -تخصصي  HSEبرای کليه پرسنل.

اجرای صحيح الزامات صدور مجوز کار برای کليه فعاليتهای غيرروتين و با ريسك باال.

