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چکیده
از آنجا که اصلیترین ارکان دستیابی هر سازمان به اهداف عالی خویش ،نیروي انسانی متخصص و متعهد میباشد و از طرفی سرمایه
اصلی هر سازمانی ،نیروي انسانی آن سازمان است ،حفظ این عامل براي عمر سازمان بسیار مهم و حیاتی است .بر مبناي هدف مذکور به
ارزیابی ریسک بهداشتی با رویکرد انسانی واحد الفین شرکت پلیمر آریاساسول با روش شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

4

((HIRA

پرداخته شد .با توجه به تنوع و گستردگی مواجهه پرسنل با عوامل زیانآور محیطکار بهمنظور کنترل موثر این عوامل ،ابتدا به شناخت
خطرات و ارزیابی آن ،سپس به ارائه راهکارهاي پیشگیري و حذف و در گام بعدي به کنترل و آمادگی مواجهه براي به حداقل رساندن
صدمات پرداخته شد .از مهمترین راهکارهاي پیشنهاد شده در این مطالعه میتوان به :تعیین اهداف بهداشتی براساس خط مشی شرکت،
تهیه شناسنامه شغلی براساس نتایج اندازهگیريهاي عوامل زیانآور محیطکار و صدور اقدام اصالحی به منظور کنترل این عوامل ،بازدید از
واحد و تهیه چک لیست بهداشتی و تمرین عکسالعمل در مواقع اضطراري اشاره کرد.
کلیدواژه :ارزیابی ریسک بهداشتی ،مواجهه شغلیHIRA ،
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1 High Intensity Risk Assessment
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یوتیلیتی باالترین رتبه ریسک مواجهه را به خود اختصاص

مقدمه
براساس آمار منتشره از سوي سازمان جهانی بهداشت،

میدهند].[1

چهار میلیون نفر در سطح جهان در صنایع شیمیایی مشغول

در سال  34موسویان و همکارش روشهاي مختلف

به کار هستند و بهطور مستقیم با خطرات ناشی از این صنایع

ارزیابی ریسک بهداشتی دي اکسین را مورد مطالعه و

اعم از آتش سوزيها ،انفجارات ،ماشین آالت و تاسیسات و

بررسی قرار دادند .نتیجه مطالعات نشان داد روش ارزیابی

آلودگیهاي ناشی از خطاهاي فرآیندي و غیر فرآیندي

ریسک بهداشتی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

مواجهه هستند که ساالنه یک میلیون انسان در اثر تماس

 4391با توجه به غلظتهاي اندك این آالینده در صنایع و

غیر ایمن با مواد شیمیایی فوت نموده و یا از کار افتاده

شرایط اقتصادي مناسبترین روش ارزیابی میباشد].[5

میشوند .ارزیابی ریسک میتواند یکی از راهکارهاي مهم

در سال  32فوالدي و همکارانش به منظور ارزیابی

در زمینه شناسایی و کنترل مواجه با خطرات ذکر شده و

ریسک بهداشتی ناشی ازمواجهه شغلی باترکیبات  BTEXدر

جلوگیري و یا به حداقل رساندن صدمات نیروي انسانی

یکی ازصنایع پتروشیمی ،بعد از تعیین وظایف شغلی و

باشد] .[4بدون انجام ارزیابی ریسک ،ممکن است زمان و

فرآیندهاي کاري کارکنان ،نسبت به اندازهگیري آنها در

منابع صرف خطرات کم اهمیتتر شده و از مخاطرات مهم

هریک از وظایف شغلی اقدام و درجه خطر  HRو درجه

و قابل توجه غفلت گردد].[2

مواجهه کارکنان با موادشیمیایی  ERرا محاسبه نمودند .در

در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع مهم در توسععهي

نهایت سطح ریسک بهداشتی مواجهه با هر یک از ترکیبات

معیشعود ،بعا انجعام فرآینعدهاي

 BTEXدر وظایف شغلی را تعیین نمودند .آنان گ ارش

متعدد فرآوردههاي نفتعی وگعازي ،معواد اولیعه معورد نیعاز

نمودند که از بین ترکیبات فوق رتبه ریسک مواجهه با بن ن

بسیاري از صنایع دیگر تولید میگردد .در نتیجه کارکنان با

در مشاغل بهره بردار و تعمیرات مقادیر باالیی دارد که به

آالینعدههعا و خطعرات متنعوع مواجهعه یافتعه و در مععر

دلیل سرطانزا بودن آن حائ اهمیت است] .[1در این مطالعه

ریسکهاي جدي قرار میگیرند .لذا نیاز به یعک برنامعهي

به ارزیابی ریسک بهداشتی با رویکرد انسانی واحد الفین

جعامع بعراي تعیعین معواد شعیمیایی مخعاطرهآمیع و دیگعر

شرکت پلیمر آریاساسول با روش شناسایی خطر و ارزیابی

خطرات تأثیرگذار بر روي سالمتی افعراد معورد مواجهعه و

ریسک ( )HIRAپرداخته شد .موقعیت جغرافیایی شرکت

همچنین تعیین فرآیندها و وظایف پر مخاطره بیش از پیش

پلیمر آریاساسول در شکل ( )4نشان داده شده است.

اقتصادي کشعور محسعو

احساس میشود].[9
در سال  93جهانگیري و همکارش در مطالعهاي بهمنظور
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیانآور
شیمیایی در یک واحد صنعتی به این نتایج دست یافتند که
کارکنان واحد مورد بررسی در طول فعالیتکاري خود با
 41ماده شیمیایی متیل اتیل کتون ،اپی کلروهیدرین ،فنل،
اسید سولفوریک ،کلروبن ن ،تولوئن ،ای وپروپانول ،متیلن
کلراید ،اسید کلریدریک و استن مواجهه هستند .از بین مواد
فوق رتبه ریسک مواجهه با ماده اپی کلرو هیدرین در دو
شغل بهرهبردار مخازن و یوتیلیتی و تعمیرات بیشترین مقدار
و در مرحله بعد مواجهه با اپیکلروهیدرین در شغل بازرسی
فنی و مواجهه با متیلاتیلکتون در شغل بهرهبردار مخازن و

شکل  :4تصویر ماهوارهاي موقعیت مجتمع پتروشیمی پلیمر
آریاساسول][7
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مجتمعععهععاي بع رع صععنعت پتروشععیمی در ایععران اسععت ،از

مواد و روشها
در این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه

روش هیرا استفاده شد .در این روش ،تکنیک شناسایی خطر

و بالفعل بهداشتی موجود در شرکت پلیمر آریاساسول واقع

و ارزیابی ریسک هیرا طی  1گام بررسی شد که در نمعودار

در منطقه ویژه اقتصعادي انعر ي پعارس جنعوبی کعه یکعی از

 4نشان داده شده است.

نمودار - 4مراحل اجراي تکنیک هیرا
جدول  :4بررسی تعیین اولویت خطر بر اساس سطح ریسک و اقدامات پیشنهادي
احتمال وقوع خطر

باال:
(ریسکهاي غیر قابل قبول)
ناحیه قرم و نارنجی و زرد
رنگ ماتریس

سطح
ریسک
سطح 4

سطح 2

سطح 9
متوسط؛
(ریسک هاي قابل پذیرش/
بهبود مستمر) ناحیه آبی و
صورتی رنگ ماتریس
کم :
(سطح قابل تحمل) ناحیه سب
رنگ ماتریس

اقدامات پیشنهادی
اقدام فوري اصالحی الزم است.
محل پر خطر بایستی در برنامهری ي کاهش ریسک شغلی قرار داده شود .بدلیل عدم کنترل یا
کنترل ناکافی ،ارزیابی محل باید شامل موارد زیر باشد.
بررسی و اندازهگیري و کنترل مهندسی بصورت دائم
ارائه اقدامات کنترل موقت ،تجهی ات حفاظت فردي و انجام اقدامات کنترلی با آموزش،
گردش شغلی ،حفظ محیط کاري ،کنترل فوري بهداشت شغلی ،ارزیابی برنامههاي اجرایی
پایش بهداشت شغلی باید فورا انجام شود.
نظارت بر برنامه هاي اجرا و نگهداري.

سطح 1

توجهات الزم واقدامات فوري در اسرع وقت بایستی صورت گیرد.
تا حد امکان کمتر از حد آالرپ قرار گیرد.
در حال حاضر خطر ممکن است در کنترل باشد ،اما وضعیت میتواند بدتر شود.
برنامه نظارت بر بهداشت شغلی نیازمند برنامهي زمانی دادهها است.

سطح 5

سطح 1



به اقدام فوري نیاز ندارد.
خطر در حال حاضرتحت کنترل است ،اما به طور منظم نیاز به پایش دارد .در
صورت امکان آنالی ایمنی شغلی را قبل از شروع بکار انجام دهید.

مفهوم رنگهاي به کار رفته و تعیین اولویت خطر بر اساس سطح ریسک که در  1سطح ( 9سطح ریسک غیر قابل قبول ) 2( ،
سطح ریسک قابل پذیرش با بهبود مستمر) و  4سطح ریسک قابل چشم پوشی تقسیم بندي گردیدند و اقدامات پیشنهادي در
روش هیرا در این جدول نشان داده شده است.
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یافته ها
جدول  :2خطرات بهداشتی شناسایی شده در ارزیابی ریسک

در بررسی فعالیت -فرآیند مطالعه شده 3 ،خطر کلی در

عدد  4در نظر گرفته شد .همچنین براي احتمال وقوع

مرحله ارزیابی ریسک بهداشتی انجام شده ،شناسایی گردید

پیامدها در بازه عددي  4تا  ،7براي بیشترین احتمال وقوع

که در جدول ( )2نشان داده شده است.

عدد  7و براي کمترین احتمال وقوع عدد  4در نظر گرفته

همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود درصد فراوانعی
نوع خطر مربوط به خطرات بهداشتی %23بوده است.

شده است که با استفاده از فرمول عدد اولویت ریسک
) (RPNشدت ضربدر احتمال وقوع و بر اساس ماتریس
 ،7*7به وسیله آن می ان ریسک محاسبه شده که از  1سطح
خطر (سطح  4خطر با رنگ قرم  ،سطح  2خطر با رنگ
نارنجی  ،سطح  9خطر با رنگ زرد ،سطح  1خطر با رنگ
آبی  ،سطح  5خطر با رنگ صورتی و سطح  1خطر با رنگ
سب ) بر اساس شدت می ان ریسک تقسیم بندي شده است.
در آن سطح  4داراي بیشترین می ان خطر و سطح  1داراي

نمودار  -2درصد فراوانی ریسکها براساس نوع خطر

ماتریس محاسبه ریسک به روش هیرا که از  7سطر (شدت
پیامد) و  7ستون (درجه احتمال وقوع) تشکیل شده است
با در نظر گرفتن شدت پیامدها در بازه اعداد  4تا  7براي
بیشترین شدت پیامد عدد  7و براي کمترین شدت پیامد

کمترین می ان خطر میباشد .پس از شناسایی ریسکها،
علت وقوع و بعد از آن پیامدهاي احتمالی ناشی از بروز
خطرات بررسی گردید که ریسکهاي (،)R9( ،)R3(، )R1
( )R17(، )R16(، )R14(،)R10در سطح ریسکهاي
بهداشتی غیر قابل قبول و ریسکهاي ( )R13( ، )R11در
سطح ریسک بهداشتی قابل پذیرش با بهبود مستمر قرار

ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلیمر آریا ساسول...

25

گرفتهاند .همانطور که در نمودار  9گ ارش شده است،

اقدامات کنترلی و نظارتی مذکور و حصول اطمینان از

بیشترین درصد فراوانی سطوح خطر شناسایی شده بهداشتی

صحت و اثر بخشی آنها از اهمیت بس ایی برخوردار می-

مربوط به ریسک متوسط در سطح  9خطر با  % 51و کمترین

باشد .پس از مشخص شدن می ان اولویت مخاطرات و هم-

آن مربوط به ریسکهاي بسیار باال در سطح  4خطر و

چنین مشخص شدن مخاطرات قرار گرفته درون هر یک از

ریسکهاي باال در سطح  2خطر با  %44بوده است .این امر

سطوح طبقهبندي ریسک ،ضرورت دارد به منظور حذف یا

نشان میدهد ،سهم قابل توجهی از ریسکهاي شناسایی

کاهش سطح ریسک هر یک از مخاطرات بهداشتی

شده بهداشتی در واحد الفین شرکت پلیمر آریاساسول

شناسایی شده ،اقدامات پیشگیرانه یا کنترلى مناسب از

متعلق به ریسکهاي غیر قابل پذیرش است.

طریق کاهش احتمال وقوع یا کاهش شدت پیامد و یا
کاهش همزمان هر دوى آنها تعیین گردد .در مرحله بعد
اقدامات اصالحی مربوط به بعد از حادثه و رخداد جهت
آمادگی و جلوگیري از تکرار ،تعیین و در ماتریس ریسک
کاهنده اعمال گردید .در نهایت با اعمال اقدامات پیش-
گیرانه ،کنترلی و اصالحی ،ارزیابی ریسک باقی مانده-
ثانویه (کاهنده) انجام شد که چگونگی جابجایی این کاهش

نمودار  -9درصد فرآوانی سطوح خطر بهداشتی ریسک اولیه (ذاتی)

در نمودارهاي  1الی  7آمده است .لذا در ماتریس ریسک

در این تقسیمبندي براي مخاطراتی که در ناحیه سب

کاهنده ریسکهاي بهداشتی جابهجا و از شدت اثر این

رنگ ماتریس ریسک قرار گرفتهاند ،نیاز به انجام هیچ

ریسکها تا حد ممکن کاسته شد .همانگونه که در نمودار

اقدام دیگري نیست و از جانب واحد ،مخاطرات موجود

 1نشان داده شده است در ارزیابی می ان سطوح خطر در

در این سطح ریسک قابل چشمپوشی است (سطح  1خطر).

ماتریس ریسک ذاتی و ثانویه ،بیشترین شدت سطح خطر

مخاطراتی که عدد ریسک آنها در ناحیه آبی و صورتی

مربوط به ریسک  R4و کمترین آن مربوط به ریسکهاي

رنگ قرار گرفته است ،بهعنوان ریسکهاي قابل پذیرش

 R49، R44بود .حال بعد از ارزیابی ریسک و اعمال اقدامات

در نظر گرفته میشوند و بایستی اقدامات کنترلی و نظارتی

پیشگیرانه وکنترلی و اصالحی بیشترین مقدار کاهش

موجود ،بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و نسبت به

سطح خطر مربوط به خطرات با شماره ریسک  R41با سه

صحت عملکرد و اثر بخشی آنها اطمینان خاطر حاصل

سطح کاهش خطر بوده است و کمترین مقدار کاهش سطح

گردد (سطوح  1و  5خطر) .همچنین ضرورت دارد که

آن مربوط به  R44 ،R41 ، R9با یک سطح کاهش خطر بوده

بازنگري مجدد در مورد اقدامات کنترلی و نظارتی موجود

است.

بر روي آنها صورت گیرد .در نهایت مخاطراتی که در
ناحیه قرم  ،نارنجی و زرد رنگ قرار گیرد بهعنوان
ریسکهاي غیرقابل قبول در نظر گرفته میشوند
(به ترتیب سطوح  2 ،4و  )9و بایستی عدد ریسک موجود
از سطح ریسک نامطلو  ،به سطح ریسک قابل قبول تن ل
یابد و یا در صورت عدم امکان کاهش سطح ریسک،
اقدامات کنترلی و نظارتی سخت گیرانهتري نسبت به قبل
براي آنها در نظر گرفته شود .بدیهی است ارزیابی مستمر

نمودار  -1ارزیابی می ان سطوح خطر در ماتریس ریسک ذاتی و
ریسک ثانویه
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در ارزیابی درصد فراوانی سطوح خطر در ارزیابی
ریسک اولیه و ثانویه مانند آنچه که در نمودار  5نشان داده
شده است .بیشترین درصد فراوانی کاهش سطوح خطر
مربوط به خطرات سطح سه با  %15کاهش و بیشترین
درصد فراوانی اف ایش سطوح خطر مربوط به خطرات سطح
 5با  %51اف ایش بوده است.

نمودار  -1ارزیابی درصد فراوانی شدت پیامد ریسک اولیه و ریسک
ثانویه

در ارزیابی درصد فراوانی احتمال وقوع ریسک (نمودار
 ،)7مشاهده شد بیشترین درصد فراوانی احتمال وقوع
ریسک اولیه مربوط به خطرات با احتمال وقوع محتمل % 15
و کمترین آن مربوط به خطرات با احتمال وقوع غیرمنتظره ،
نمودار  -5ارزیابی درصد فراوانی سطوح خطر

بسیار بعید و کم با  %1بوده است .پس از ارزیابی ریسک و

در ارزیابی درصد فراوانی شدت پیامد ریسک اولیه و

اعمال اقدامات پیشگیرانه و کنترلی  -اصالحی ،بیشترین

ثانویه (نمودار  ،)1بیشترین درصد فراوانی شدت پیامد

درصد فراوانی احتمال وقوع ریسک ثانویه مربوط به

ریسک اولیه مربوط به خطرات بهداشتی با شدت پیامد

خطرات با احتمال وقوع کم با  %51و کمترین آن مربوط به

جدي  %17و کمترین آن مربوط به خطرات بهداشتی با

خطرات با احتمال وقوع محتمل و غیره منتظره با  %1بوده

شدت پیامد قابل چشمپوشی و متوسط و بحرانی  %1بود.

است که بیشترین درصد فراوانی کاهش احتمال وقوع

حال بعد از ارزیابی ریسک و اعمال اقدامات پیشگیرانه

مربوط به خطرات با احتمال وقوع محتمل با  %15کاهش و

وکنترلی و اصالحی ،بیشترین درصد فراوانی شدت پیامد

بیشترین درصد فراوانی اف ایش احتمال وقوع مربوط به

ریسک ثانویه مربوط به خطرات با شدت پیامد کم  %91و

خطرات با احتمال وقوع کم با  %51اف ایش بوده است.

کمترین آن مربوط به خطرات با شدت پیامد فاجعه بار و
بحرانی با  %1بود .بیشترین درصد فراوانی کاهش شدت
پیامد مربوط به خطرات با شدت پیامد جدي  %15کاهش و
بیشترین درصد فراوانی اف ایش شدت پیامد مربوط به
خطرات با شدت پیامد کم  %29بود.

نمودار  -7ارزیابی درصد فراوانی احتمال وقوع ریسک اولیه و
ریسک ثانویه
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ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلیمر آریا ساسول...

در پایان با اعمال اقدامات پیشگیرانه و کنترل اصالحی،

اولویت آنها ،به منظور حذف کردن و یا کاهش دادن سطح

به منظور حذف یا کاهش خطر ریسکها مشاهده شد درصد

خطر ریسکها ،اقدامات و روشهاي پیشگیرانه و کنترلی -

فراوانی سطوح خطر در ریسک ثانویه (کاهش یافته) ،از

اصالحی مناسب از طریق کاهش احتمال وقوع ،کاهش

شدت سطح خطر ریسکهاي بهداشتی کاهش داده شده

شدت پیامد و یا کاهش همزمان هر دوى آنها ،اعمال شد.

است .همانطورکه در نمودار  9گ ارش شده است ،بیش-

این روشها به طور کلی شامل:

ترین درصد فراوانی سطوح خطر بهداشتی مربوط به

 )4تعیین اهداف بهداشتی براساس خط مشی شرکت و

ریسکهاي خیلی کم در سطح  5با  %51و کمترین آن

تشکیل کمیته حفاظت فنی یا کمیته سالمت مجتمع با

مربوط به ریسکهاي ناچی در سطح  1و ریسکهاي

حضور مسئولین مربوطه ،بازدید از واحد و تهیه چک

متوسط در سطح  9با  %44بوده است.

لیست بهداشتی و اندازهگیري عوامل زیانآور محیط کار
و صدور اقدام اصالحی به منظور کنترل این عوامل و تهیه
شناسنامه شغلی براساس نتایج اندازهگیريهاي عوامل
زیانآور محیط کار .نظارت مستمر بر موقعیت کمپ ،آ
و غذا پرسنل و ارایه گ ارش به مدیر عامل .پیگیري جهت
جذ

کارشناس تغذیه و روانشناس صنعتی به منظور

کنترل چربی ،کلسترول مضر و آن یمهاي کبدي و برنامه-
ری ي و اجراي برنامه غذایی جهت کنترل  BMIپرسنل و
نمودار  -9درصد فرآوانی سطوح خطر ریسک ثانویه (کاهش یافته)

عوامل روانی در محیط کار و انجام دوره مشاوره صنعتی

گلیجی و همکارانش در تج یه و تحلیل مخاطرات ایمنی

جهت پرسنل شاغل در واحد .بررسی سالمت نفرات با

و بهداشتی شرکت پتروشیمی آریا ساسول به نتایجی مشابه

انجام معاینات طب صنعتی براي کلیه کارکنان و پایش

دست یافتند .نتایج حاصل از تحقیق آنان نشان داد که 21/9

نتایج آن ،معاینه پ شکی ویژه دورهاي و انجام آزمایش

درصد خطرات در سطح ریسک پایین 24/11 ،درصد در

تخصصی براي پرسنل بارگیري و تخلیه مواد شیمیایی،

سطح ریسک متوسط 41/42،درصد از جنبهها در سطح

سفارش و تهیه کیت اسپریومتري.

ریسک باال و  93/51درصد در سطح ریسک خیلی باال

 )2تحلیل و بررسی حوادث رخ داده و آموزش دالیل

قرار گرفتند که براي دو مورد اخیر (ریسکهاي باال و خیلی

وقوع حادثه جهت پیشگیري از وقوع مجدد ،استفاده از

باال) اقدامات اصالحی و مدیریت ریسک را تعریف

آشکارسازهاي هوشمند و سیستمهاي ثابت ایمنی اطفاع

کردند].[9

حریق آتشنشانی در نقاط قابل احتراق و انفجار ،پیشبینی

بحث و نتیجهگیری

و مشخص نمودن راههاي ایمن براي تخلیه نفرات درون

از میان خطرات بهداشتی شناسایی شده 79 ،درصد
ریسکها ،مجموع  9سطح از ریسکهاي غیر قابل قبول را
تشکیل داد .با توجه به نوع خطرات بهداشتی و به فعلیت در
آمدن این ریسکها میتواند باعث از بین رفتن اصلیترین
داراییهاي سازمان که همان نیروي انسانی است بشود .در
جهت مقابله با آن ،با مشخص شدن مخاطرات قرار گرفته
درون هر یک از سطوح طبقهبندي ریسک و تعیین می ان

واحد در مواقع اضطراري ،پیشبینی و تعیین سرپناه و اتاق
ایمن جهت اجتماع نفرات هنگام شرایط اضطراري،
تعریف سناریو و طراحی و تمرین مواجهه با حوادث غیر
مترقبه از قبیل زمین لرزه ،سیل ،طوفان و  ...و تمرین براي
انجام عکسالعمل مناسب هنگام مواقع اضطراري (سناریو
بحرانی) .4ERP
1 Emergency Response Plan
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)9آموزش کمکهاي اولیه به کلیه نفرات و به روز نمودن

(سند بالست) ،نصب عالئم هشدار دهنده و ایمنی ،تهویه

آموزشها ،استفاده از بسته نشت ،4در شرایط اضطراري،

هوا مناسب محیط جوشکاري.

2

HAZMAT

 )9اندازهگیري دماي کورهها طبق دستورالعمل مربوطعه و

براي نفرات ،استفاده از تجهی ات اضطراري (دوش ایمنی

پایش و اندازهگیري می ان تششع (دریافعت امعوا

 )IRو

 /شستوشوي چشم) ،پیشبینی و آمادگی الزم براي

براساس نوع و می ان تششع تهیه  PPEمناسب و استفاده از

درمان پ شکی و بازیابی نفرات در صورت وقوع حادثه،

آن ،تعیین فاصله امن و حصاربندي منطقه تحعت عملیعات

استفاده از وسایل و تجهی ات حفاظت فردي مناسب و

رادیوگرافی ،برنامهری ي براي انجام عملیات رادیعوگرافی

استاندارد (محافظ صورت ،کاله ایمنی مناسب ،جعبههاي

در ساعات کم ترافیککاري ،رعایت فاصله ایمعن فلعر تعا

اضطراي آتشنشانی ،دستکش ،پوتین یا چکمه ،دستکش

واحد.

مخصوص مواد شیمیایی و لباسهاي مخصوص مواد

)3آموزش و یادآوري جهت انجام درست حرکات و

شیمیایی براي نفرات مخصوص تخلیه و بارگیري مواد

تعویض حالتهاي بدنی و اجتنا

از یک نواختی

شیمیایی ،ماسک فیلتردار مخصوص ،ماسک صورت

حرکات بدن ،تجهی کردن اتاق ورزش جهت نفرات

کامل ،استفاده از عینک مخصوص براي اندازهگیري

واحد.

دماي کوره ،استفاده از محافظ گوش).

 )41اجراء و رعایت دستورالعمل مربوطه براي انجام

 )1اندازهگیري صدا و تهیه و تدوین نقشه صوتی واحد و

کاراهاي تعمیراتی و استفاده از نفرات ماهر و با تجربه.

عالمتگذاري مناطق پر سر و صدا و تا حد امکان اجتنا

منابع

انجام دوره رفتار مواجهه با مواد خطرناك

از قرار گرفتن در معر

مناطق پر سر و صدا و نصب

دستگاه صدا خفه کن براي تجهی ات .کنترل ارتعاشات
کمپرسور با استفاده از روش مهندسی و کاهش ساعات
حضور پرسنل در کنار تجهی ات ارتعاشات باال.

][4کریمی ،علی ،جمشیدي سلوکلویی ،حمیدرضا ،اسالمی زاد ،سمیرا،
طراحی نرماف ار  SQCRAبه منظور ارزیابی نیمه کمی ریسک
کار با مواد شیمیایی در محیط کار ،مجله مهندسی بهداشت
حرفهاي ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان  ، 4939صفحات  17تا .51
][2جهانگیري ،محمد  ،جاللی ،مهدي ،سعیدي ،چیمن ،محمدپور،

 )5کاهش ساعات کار ،تا حد امکان اجتنا از حضور در

حسن ،مردي ،حسین ،مهرعلی پور ،جمال ،ارزیابی ریسک مواجهه

محیط گرم و انجام کار در ساعات مناسب ،استفاده از

شغلی با مواد شیمیایی به منظور ارائه راهکارهاي کنترلی) مطالعه

تعداد نفرات بیشتر براي انجام کار براي کاهش فشار بر
نفر ،در دسترس بودن نوشیدنی خنک و سالم (آ

موردي در یک صنعت فوم پلی اورتان( ،فصلنامه علمی تخصصی
طب کار ،دوره پنجم ،شماره چهارم ،صفحات  94تا 4932 ،14
][9گلبابععایی ،فریععده  ،اسععکندري ،داود  ،رضععازاده آذر ،منصععور،

آشامیدنی و  )...در محل کار ،استفاده از لباس کار با

جهعانگیري ،هعدي ،رحیمعی ،عبعاس ،شعاه طعاهر ،جمعال العدین ،

جنس مناسب و استاندارد و آموزش به نفرات در مورد

ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با آالیندههاي شیمیایی با تأکیعد

پیشگیري از استرس حرارتی و گرمازدگی ،عایق نمودن

بعر ریسعک ابعتالء بعه سعرطان خعون در یعک صعنعت پتروشعیمی،

سطوح داغ و سرد.
 )1اندازهگیري می ان روشنایی در سطح واحد و در

فصلنامه سالمت کار ایران ،دوره  ،3شماره .34 ،9
] [1جهانگیري ،4مهدي ،متوقع ،مجید ،ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه
شغلی با عوامل زیان آور شیمیایی  :مطالعه موردي در یک صنعت

خواست بر طرف کردن کمبود روشنایی .مجه نمودن

پتروشیمی .سالمت کار ایران ،جلد  7شماره  1صفحات 4993 ،1-1

نفرات بهره بردار به امکانات روشنایی اضطراري همراه،

] [5موسویان ندوشن ،نرجس السادات  ،منصوري ،نبی ا ، ...بررسی و

هنگام چک و بررسی تجهی ات در ساعات شبانه .
 )7تعیین محلهاي ویژهاي جهت انجام عملیات شن پاشی
(سند بالست) و حصاربندي منطقه عملیات شن پاشی

شناسایی مناسب ترین روش ارزیابی ریسک بهداشتی آالینده دي
اکسین در صنایع ،اولین همایش بین المللی بحران هاي زیست
1

Spill Kit
2
Hazardous Materials Response

ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلیمر آریا ساسول...

محیطی ایران و راهکارهاي بهبود آن ،ج یره کیش ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز.4934،
] [1فوالدي ،معصومه ،گودرزي ،غالمرضا ،محمدي روزبهانی ،مریم،
 ،4932ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی باترکیبات BTEX
درواحد ETیکی ازصنایع پتروشیمی ،دومین همایش ملی حفاظت
و برنامه زیري محیط زیست ،همدان ،شرکت هم اندیشان محیط
زیست فردا.
] [7جوزي ،علی ،عصمت ساعتلو ،جعفر ،جوان ،زیبا ،ارزیابی ریسک
زیست محیطی در واحد الفین مجتمع پتروشیمی آریاساسول به
روش تج یه و تحلیل درخت خطا ،فصلنامه علمی پژوهشی سالمت
و محیط ،دوره هفتم ،شماره سوم ،صفحات  995تا .4939 ،939
] [9گلیجی ،ناصر ،جوزي ،سیدعلی ،4931 ،تج یه و تحلیل مخاطرات

ایمنی و بهداشتی شرکت پتروشیمی آریا ساسول ،پنجمین همایش
تخصصی مهندسی محیط زیست ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده
محیط زیست.

23

