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 مقدمه

به شکل کردن احتمال خطر ارزیابی و کنترل  .درک و مدیریت آن بسیار مهم است .وجود دارد )ریسک( خطراحتمال  کسب و کاردر همه فعالیت های 

 : د کهبه کسب و کار شما کمک می کن منظم

 دیدارنگه صحت مندو  محفوظرا  زیست ردم و محیطم  •

 دیسازرا برآورده  شماتعهدات قانونی  •

 .دی، برآورده می سازجامعه انتظار داردرا که آنچه  •

جلوگیری از وقوع آن در وهله اول می  اثر داشته باشد.طیف گسترده ای از چیزها بر به مردم و محیط زیست می تواند وارد کردن آسیب  و پیامد عواقب

 .حفظ کندکردن  دستور پاکمانند اقدام قانونی و  مصارفتواند کسب و کار شما را از پرداخت 

 این راهنمایی برای چیست

و محیط  صحت افرادآسیب به وارد کردن  برای جلوگیری ازمدیریت ریسک می دهد که می توانید از آن ی را برای این راهنما به شما یک چارچوب

و سطوح مختلف ریسک های مختلف اندازه به های  کار و کسببه گنجانیده شده است  ییاین راهنما نظراتی را که درشما می توانید  .زیست استفاده کنید
، داشته باشندعمومی  صحتبرای محیط زیست و را  ریسکسطح باالیی از می توانند  آنهایی کهتر و یا کالنبا این حال، کسب و کارهای  به کار ببرید.

 .به استفاده از روش های پیچیده تر داشته باشند ضرورتممکن است 

 (OHS) شغلی مصونیتو ت صحهای کار برای مدیریت ریسک های  محلاست که بسیاری از عین راهنمایی های ی یروش پیشنهاد شده در این راهنما
شما  OHS تعهداتمطابقت با ه عنوان برا پوشش می دهد و نباید ها این راهنما فقط ریسک های مربوط به آلودگی و زباله  .قرار می دهنداستفاده مورد 

 .ویکتوریا تماس بگیرید  WorkSafe  خود، لطفا با OHS در مورد مدیریت تعهدات معلوماتبرای  .مورد استفاده قرار گیرد

 راهنمادرباره این 

محسوب  مسلکیعنوان مشوره قانونی یا  بهاین معلومات نباید   .کلی استفاده کنید یموجود در این سند فقط باید به عنوان یک راهنمای معلوماتشما از 

، بنابراین ممکن است شامل عمومی در نظر گرفته شده است یاین فقط به عنوان یک راهنمای .شود و شما نباید از آن به عنوان بیانیه قانون استفاده کنید

 .دریافت کنید مسلکیبرای شرایط خاص خود باید مشوره  د.باش کلیات

 .تضمین کنیمبودن آن را یا کامل  معاصرو دقیق است، اما ما نمی توانیم دقیق،  معاصر معلوماتاین که  گرددما سعی کرده ایم اطمینان حاصل 

 چیست؟ ریسک 

 .گردد قابل فهمبرای شما ی یاین راهنما تا بدانیدآنها را که شما باید وجود دارند از اصطالحات کلیدی بعضی 

Risk ( خطراحتمال ) مواجه می سازد گیرندهبه  عامل خطرتهدیدی است که یک.  

• hazard (عامل خطر )وفان( ت آبدر  رفتن)مانند دود و یا  شود آسیب سبباست که می تواند  چیزی 

• receptor (گیرنده )ت مردم(صح)مانند محیط زیست و یا  ببیندارزشمندی است که می تواند آسیب  یچیز 

• pathway (مسیر) مانند هوا، آب یا خاک(برسد به گیرنده می تواند خطر است که  راهی(. 

  .پیامد واحتمال را تشکیل می دهند:  (ریسک) خطراحتمال دو عامل 

 یا چانس است که عامل خطر سبب آسیب خواهد شد.عبارت از توانایی  لحتماا •

 .آن شود سبباست که یک خطر می تواند  منفی تاثیرسطح آسیب یا عبارت از  پیامد •

 :می تواند شامل موارد زیر باشد کنترلبرقرار سازید.  کنترلشما می توانید برای مدیریت ریسک 

 دفع عامل خطریا  از بین بردن •

 دیگرعامل خطر با یک چیز کم خطر  جایگزینی •



 ارزیابی و کنترل ریسک برای کسب و کار

5 

مانند ماشین آالتی که به صورت  -آلودگی جلوگیری می کند یا پخش آن را متوقف می سازد وقوع که از  کنترل های انجنیری •

هر نوع نشتی  ازتا  ساخته می شود گاهاست که در اطراف ذخیره  ل)بندینگ یک دیوار حائبندینگ اتوماتیک خاموش می شوند یا 

 (مانع شود

  .تکاری یا سیستم های نظار هایعملیه مانند  کنترل های اداری •

  احتماالت خطرل عوامل خطر و نترک قدم هایی جهت

 
برقرار یک کنترل را شما که  مداوم است که بعد از این عملیۀاین روش یک   .را ببینید( 1روش ارزیابی و کنترل ریسک چهار مرحله دارد )جدول 

 .بر می گردید 1، به مرحله ساختید
  

خطر و خطراتعوامل : مراحل کنترل 1شکل 

 

 

 رخط التاحتما: مراحل کنترل عوامل خطر و1جدول 

 مرحله اقدام شرح

 1 عوامل خطر را شناسایی کنید چه عوامل خطر موجود است که ممکن است سبب آسیب شود؟

 2 احتماالت خطر را ارزیابی کنید احتمال خطر چقدر است؟ریسک / براساس احتمال و پیامد، سطح 

 3 ببریدکنترل ها را به کار  برای از بین بردن یا کاهش احتمال خطر، این کسب و کار چه می تواند انجام دهد؟ 

 4 کنترل ها را بررسی کنید .که کار می کننداین کسب و کار به کار می برد بازبینی کنید تا مطمئن شوید ه ککنترل هایی را 



 مدیریت ریسک
 قدم اول: عامل خطر را شناسایی کنید

6 

 عوامل خطر را شناسایی کنید اول: قدم

 باشیمدنبال چه 

 به مردم یاعوامل خطر برای فعالیت های تجاری و صنعتی شامل مواردی می شود که می توانند  
  را لیست کرده است.عوامل خطر رایج از بعضی  جدول زیر .برسانند آسیب محیط زیست

 : عوامل خطر رایج زیست محیطی و صحت انسان در محل کار2جدول 

 عامل خطر شرح منابع رایج یا علل

 کانتینرها درز کردن  -
  کافی که از )دیوار حفاظتی( عدم موجودیت بندینگ   -

 جلوگیری کند ریزش مواد
 ذخیره سازی و رسیدگی ضعیف  -

مواد کیمیاوی می توانند خاک، آب های زیرزمینی و 
آبراه های مجاور را آلوده کنند و صحت مردم را 

 متاثر سازند. 
 

 ریختن مواد کیمیاوی    

 تیل و گریس  -  کثافات و ساییدگی ها           -

 های سگرت ته مانده  -  مواد شستشو و کیمیاوی        -

                 مواداستفاده از   -   که برای پاک کاری استفاده  
  ن از وبیرکیمیاوی          دنمی شو

      خانه         زباله ها

تصفیه نمی رود،  دستگاهبه توفان آب های  بدررفت
، رودخانه ها، تاالب ها نهرهابلکه به طور مستقیم به 

هر آنچه  .شودمی داخل نزدیک  ی کوچکو خلیج ها
است به محیط زیست وارد می شود  توفاندر آب که 

 .داشته باشد منفی زیادیو می تواند تاثیر 

 آلودگی با آب توفان 

 عوامل خطر برقی -سگرت کشیدن                    -

 گرد و خاک  -جرقه ها                            -

 آتش زنی  -  سطوح داغ                       -

 ذخیره سازی ضعیف   -

زندگي و اموال، قرار گرفتن تهدید مورد عالوه بر 
 آتش سوزي و انفجار مي تواند خطراتي نظیر سرریز

 سببنیز را  خاکو پخش گرد و  دود سمی، آبشدن 
 .شود

 آتش سوزی یا انفجار 

  سنگساییدن  -کار چوب                 -

 جوشکاری -      سازی زمین   زیبا -

 برش یا پارچه کردن مواد  -کارهای سمنت           -

 سرک های خام  -        ناپوشیدهافات ثک -

، جدی  گرد و خاک می تواند مشکالت صحی
بخصوص در تنفس افراد ، قلب و گردش خون ایجاد 

نیز همچنین می تواند چشم، گلو و پوست را  .کند
 .تحریک کند

 گرد و خاک 

 کمپوست  -    زباله                       -

 اگزوز و هواکش ها  -    کاربرد مواد کیمیاوی    -

 غذا پروسس  -فاضالب                      -

 حیوانات  -

بوی بد می تواند بر صحت افراد تاثیر با آلودگی 
بعضی از  .باعث دلبدی و سردردی شودبگذارد و 

بوی ها همچنین می توانند نشان دهند که گازهای 
سمی وجود دارند که باعث بروز مشکالت جدی تر 

  .صحی می شوند

 بوی و بدبویی 

 تانک های ذخیرۀ عمده -دودکش ها                         -

 تجهیزات درز کردن  -بایلرها                             -

  ناپوشیده هایمحل   -منفذهای پروسس                 -
    

مواد یا تولید در پروسس مواد سمی یا خطرناکی که 
 .می شوند زیادبه هوا وارد می شوند، باعث آلودگی 

 آلودگی هوا 

 پروسس کردن -

 تولید کردن  -

 ساختن  -

ضایع آب های پیشه ها و دیگر فاضالب های کسب و 
 کار ها آلودگی های مضر را می تواند انتقال دهد

 فاضالب

 اهتزازات -شین آالت                     ام  -

 ماشین آالتوسایل نقلیه و  -حیوانات                           -

 هارن  کردن

کند و مزاحمت سر و صدای شدید می تواند جامعه را 
قلبی، ناراحتی، استرس  مرضباعث فشار خون باال، 

 .شودقطع نمو خواب 

 سر و صدا 

به صورت درست مدیریت نشده، زباله های صنعتی که   -

 انتقال داده نشده یا دفع نشده اند

 گرد و خاکی که اسبستوس دارند   -

ند نمی توااند شده نگهداری نزباله های که درست 
 دنآسیب به مردم و محیط زیست شورساندن موجب 

 خطرناکزباله های 
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 فاضالب ها  -   جاهای       عدم موجودیت   -
 غذاهای آلوده شده  -         کافی برای شستن دست   
 طبیعیزباله های   -         جابجایی زباله ها طور   -

     الشه هازباله ها و   -   انجام نمی شود        صحی    
    تانک های سپتیک     یسرریز  -

بیماری زاها )پاتوژن ( شامل باکتری ها، ویروس ها 
یا سایر میکروارگانیسم ها می شوند که می توانند 

 .شوند مرضباعث 
 بیماری زاها 

 شناسایی عوامل خطر  شیوه های

                                                                       . وجود دارد  همحیط زیست از آلودگی یا زبالبه صحت افراد و به  خطرعوامل برای شناسایی  راه های زیادی

                                                    از فورم شما می توانید  .کنید را ثبت و مستندنها آ بایدشما خطر خود را شناسایی کردید، عوامل هنگامی که همه 

 .استفاده کنیدوجود دارد در پایان این راهنما که ثبت عوامل خطر و احتمال خطر 

 تاننگاهی به فعالیت های کسب و کار 

، خطر را برای مردم و محیط زیست ایجاد کندعوامل فعالیت ها   اینو چگونه ممکن است  شما انجام می دهدکسب و کار که مهم است که به فعالیت های 

 رایج، فعالیت های سایی و سنگ( landscaping) سازی زمین زیبامواد مختلف، استفاده از مواد شوینده،  گیریبه کار مثال، ذخیره و  طور .نگاه کنید
 .شودعوامل خطر ند باعث نکه می توا اند

 تانبازرسی محل کار 

 .است خطرعوامل تعدادی زیادی از یک راه مستقیم برای شناسایی  تاندر اطراف محل کار  گردش

باید به سیستم های کاری و روش  شماها را بررسی کنید،  ختاربا این حال، شما نباید فقط چیزهای فیزیکی نظیر کارخانه، تجهیزات، ساختمان ها و سا

کارها همه روزه افرادی که  ببرید.با خود بازرسی  انجامهنگام که با کار شما آشنا نیست را کسی اگر  خواهد بودمفید  .نگاه کنیدیز نخود اجرای کار های 

  .نادیده بگیرندعوامل خطر معمولی را  می توانندآسانی را انجام می دهند، به  ها

فکر کنید که آیا گیرنده هایی در این نزدیکی وجود   .ببینید( 4در صفحه « چیست ریسک»را در ها فکر کنید )تعریف  گیرنده ها ومسیرها در مورد 
ا استفاده گیرنده ههمچنین در مورد مسیرهایی که آلودگی میتواند برای رسیدن به  .دارند که می توانند آسیب ببینند، مانند خانه ها، آبراه ها و پارک ها

 .، فکر کنیدآبروها، مانند رودخانه، باد و کند

  کارگاه ها و جلسات

در طول این جلسه، مردم می توانند در مورد چیزهایی که ممکن  .است عوامل خطربرگزاری جلسات با کارمندان و ذینفعان، راه خوبی برای شناسایی 

 .صحبت کنند محل کارکاری و مواد ذخیره شده در  پروسه های، مانند عوامل خطر شونداست باعث 

از محل کار  بیرون کهافرادی  به شما بدهد که این همچنین می تواند فرصتی  شما بسازد.محل کار را بخشی از فرهنگ ریسک ایدۀ این جلسه می تواند 

 شامل  سازید.نیز را یا شورای محلی  اطفائیهقرار دارند، از جمله مقامات شما 

 استفاده از معلومات موجود

 :، از جملهبدست آیدها  جااز  زیادی تعدادخطر را شناسایی کند می تواند از عوامل که می تواند  معلوماتی 
 

 بدهند معلوماتجدید برای صنعت شما  احتمال خطرخطر و عوامل انجمن های صنعت که می توانند به شما در مورد   •

 بدهند معلوماتبه شما  یا شیوۀ کار، مواد آالت کارخانهماشین مربوط به  عوامل خطرتولید کنندگان و تامین کنندگان می توانند در مورد   •

عوامل خطر در مورد اکثر اوقات ، یاد می شد (MSDS) به نام ورقه های معلومات ایمنی مواد ، که قبال(SDS) ی ایمن ورقه های معلومات •

 می دهد.معلومات مفید که با یک محصول همراه است و راه های جلوگیری آن زیست محیطی 

 می دهند.را کنترل کنند، به شما احتمال خطر نند و روش هایی که می توا عوامل خطرمفیدی در مورد  معلوماتاغلب می توانند دهندگان بیمه  •

   ایمنی و محیط زیست اطفائیه،متخصصان فنی،  •

 محل کار شما.تجاری برای  زباله های تصفیه •
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 را ارزیابی کنید ریسک: دوم قدم

 :هک معلوم کنیدتا  شناسایی کرده اید 1که در مرحله دارید  عوامل خطرارزیابی  حاال شما ضرورت به

 می توانند باعث آسیب شونداین عوامل خطر چگونه  •

 باشدجدی می تواند چقدر آسیب این  •

 .رخ بدهداین اتفاق دارد که احتمال  چقدر •

 تا اآنه عوامل خطر و احتمال خطراز  شمابرای افزایش دانش و درک ی است یک راه)احتمال خطر( ارزیابی ریسک 
 .آنها را کنترل کنیدبه بهترین صورت توانید تصمیم بگیرید که چگونه بشما 

 :را دنبال کنید مراحلبرای انجام این کار؛ این 

 شدخواهد  ر منفی را سببتاثیدارد که این عامل خطر یک احتمال قدر چ که معلوم کنید .1

 معلوم کنیدرا  تاثیریا جدی بودن هر  پیامد .2

 محاسبه کنید خطرعامل برای هر را خطر درجۀ احتمال  .3

 معلوم کنیداحتمال را  .1

که شما در است اساس استوار این  احتمال بر .خواهد شداولین گام این است که معلوم کنید که چقدر احتمال دارد که این عامل خطر باعث آسیب 
  می دانید یا باید بدانید. چه گذارد بد برعامل خطر تاثیر نمورد عامل خطر و طریقی که شرایط و فعالیت ها می توان

 :ر ذیل درجه بندی کردطوباحتمال را می توان 

 .رخ بدهدانتظار می رود که به طور منظم تحت شرایط عادی  قطعی: •

 رخ بدهد که یک وقتی: انتظار می رود احتمال زیاد •

 .رخ بدهد یوقت یک: ممکن است حتماالا •

 .احتمال ندارد که در شرایط عادی رخ بدهد غیر محتمل: •

 داد نخواهد رخ ممکن است رخ بدهد اما احتماال هرگز  نادر: •

 لیست راه های کلیدی برای کمک به شما است که احتمال را معلوم کنید. 3جدول 

 . راه های کلیدی برای معلوم کردن احتمال 3جدول 

 راه های کلیدی توضیح

، به شما ها قریب به وقوعبه آن چه که پیش از این رخ داده است، مانند حوادث، تصادفات و کردن نگاه 
، بلکه آنچه که در نهکه فقط به کسب و کار خود  این استمهم  می دهد.خوبی در مورد احتمال  فکر

 .نگاه کنید ،صنعت اتفاق افتاده استسرتاسر 

 قبال چه رخ داده است

 هستندکنترل های که همین حاال برقرار  .، نگاه کنیدکرد آنهاکار گی حال حاضر دارید و چگونبه کنترل هایی که در 

طوالنی تر خطر قدر هر  .یا فقط گاهی اوقات شته باشدهمیشه وجود داممکن است خطر یک عامل 
 .بیشتر است د،آن که سبب آسیب شو، احتمال باشد وجود داشته

 هر از چند گاهی

د بر احتمال ناین تغییرات می توان ند.د و در طول سال متفاوت انزمان تغییر می کنشرایط در طول 
 .که یک عامل خطر سبب آسیب شود اثر بگذارد این

 تغییرات در شرایط

این که یک عامل خطر سبب آسیب به طریقه ای که افراد عمل یا رفتار می کنند می تواند بر احتمال 
استفاده می  نادرست تجهیزات به طریق به عنوان مثال، افراد اشتباه می کنند، ازشود اثر بگذارد. 

 .عمل می کنندکنند فکر این که کنند یا بدون 
  رفتار
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 . پیامد را معلوم کنید2

                                                       معلوم کنید. را  هااندازۀ جدی بودن آندوم این است که آسیب هایی را که هر عامل خطر می تواند ایجاد کند و  قدم
 :رد فکر کنیدامواین  بهمهم است که 

 آسیب چقدر خواهد بود. کنترل وجود نداشته باشددر صورتی که هیچ  -خطر ذاتی( احتمال ) قبل از کنترلریسک  •

این به شما کمک می چقدر خواهد بود. مده آبه وجود کنترل موجود آسیب برقرار بودن با وجود  –ریسک پس از کنترل )خطر باقی مانده(  •
 .یا نه استضرورت به کنترل های جدید یا پیشرفته آیا و  کنندچقدر خوب کار می موجود های کنترل معلوم کنید که کند که 

به گونه ای که شما کار را مثال،  طور باید انجام شود.الزم است که آن گونه که به جای آن انجام می شود  خطرناکچگونه یک فعالیت  •
 .فرق دارد راهنمای انجام کار نوشته شده استدر انجام می دهید از آن چه 

مثال،  طور .بدهدباید رخ چیزها که چطور به طور معمول  و نیز این استخطر  اقدام در مورد عاملشرایطی که خارج از روال معمول  •
 هستند؟ موثرموجود کنترل چقدر و عامل خطر اثر می گذارد آب و هوای شدید بر وضعیت چگونه 

  فکر کنید: این هابر احتمالی  تاثیراتشما همچنین باید در مورد 

 .کارگران، بازدید کنندگان، مشتریان، قراردادی ها، کارمندان خدمات عاجل و هر کسی دیگری که ممکن است متاثر گردد – مردم •

 وسیعترمردم محل ) به شمول مردمی که در آن جا زندگی می کنند( ، کسب و کارها و جامعۀ  – جامعه •

امالک خود کسب و کار و همجواران، همچنین ساحه های عمومی و اجتماعی که ممکن است شامل مکاتب، شفاخانه ها و سرک  – امالک •
 های عمومی گردد.

 نهرها و آبروها، هوا و خاک – محیط زیست •

 قالب: مثال 2تشریح پیامد، شکل  مثالبرای  .کمک کندبه شما معلوم کردن درجه بندی احتمال خطر در پیامدها از پایین به باال می تواند  ادنشرح د
 .را ببینیدریسک 

 . سوالهایی که جهت معلوم کردن پیامد باید پرسید4جدول 

 را محاسبه کنید ریسکدرجۀ . 3

 یکجا فکر کنید تا درجه احتمال خطر کلی را معلوم کنید. دو د به اینبای ،و احتمال ریسک فکر کردید پیامدهاپس از اینکه شما درباره 

که شما   ، داده می شودپیامد نمره احتمال و  به ،ریسک قالبدر  .استفاده کنیداز آن  می توانیدشما که نشان می دهد را  ریسک قالبیک مثال از  2شکل 

معلوم کردن د که می توانید برای نوجود دارهم ابزارهای دیگری  دهید. مطابقت قالبدر  خیلی جدیبه کم از  ریسکبندی  درجهبرای آن را می توانید 
استفاده کنید. این ابزار  اندلیست گردیده  ،ارزیابی ریسکدر مورد تکنیک های  ها راهنمایی -مدیریت ریسک   SA/SNZ HB 89:2013درکه ریسک 

  آورید.استرالیا بدست  هایاز استانداردمی توانید ها را 

 دلیل درجه دادن به ریسک این است که به شما کمک کند که تصمیم بگیرید که چگونه ریسک را مدیریت کنید.

 سواالت تشریحات

را ایجاد  اترویداد واحد ممکن است انواع مختلفی از تاثیرانواع مختلفی از آسیب وجود دارند و یک 
 .طور مثال، عین یک رویداد ممکن است هم به محیط زیست و هم به صحت مردم آسیب برساند کند.

آسیبی می تواند وارد چه نوع 
  شود؟

ممکن است در هوای سوزی به عنوان مثال، آتش  د.ریسک می تواند تحت شرایط مختلف تغییر کن پیامد
 .تر باشددشوارکنترل آن گرم و خشک شدیدتر و 

چه چیزهایی میتوانند بر اندازۀ 
 جدی بودن آسیب تاثیر بگذارند؟

این بطور خاص مهم است که در مورد تاثیرات اکوسیستم های حساس مانند تاالب ها و آبراه ها، و 
 .ها فکر کنید سرکو  کاتبها، م شفاخانههمچنین مناطق مسکونی اطراف، 

راه هایی مردم یا محیط از چه 
 د؟نآسیب ببینمی توانند زیست 
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 درجه بندی سطح ریسک

 توضیح سطح ریسک

 نهایت شدید
 .ریسکسطح کامال غیرقابل قبول 

 .کار را متوقف کنید و بالفاصله اقدام کنید

 باال
. کنترل را به اجرا بگذارید تا ریسکسطح غیر قابل قبول 

 .را کاهش دهید ریسک

 متوسط
 .اگر کنترل ها در اجرا باشند قابل قبول است

 کاهش دهید تررا به درجه پایین ریسکسعی کنید 

، ریسک را دفع کنیدسعی کنید  ریسک.سطح قابل قبول  پایین
 .که توجه کنید ریسک باالتر مهم تر استهای اما سطح 

 

 

 احتمال خطر )ماتریکس( البق. 2شکل 

  

   

آسیب جدی دائمی یا درازمدت به محیط 
زیست و یا آسیب های تهدید کنندۀ حیات 

 .مردم رفاهیا درازمدت به صحت و 

پ
د
م
ا
ی

 

 نهایت شدید نهایت شدید باال باال متوسط شدید

آسیب  آسیب جدی به محیط زیست یا
 .مردم  رفاهسطح باال به صحت و 

 عمده

 باال باال متوسط متوسط

 نهایت شدید

 رفاهبه صحت و سطح متوسط آسیب 
یا محیط زیست در طول زمان مردم 

  .طوالنی
 پایین معتدل

 باال باال متوسط متوسط

تأثیر کم بر محیط زیست یا احتمال تاثیر  
 .دارد  مردم رفاهصحت و بر  کم

 اندک

 متوسط متوسط پایین پایین

 باال

هیچ تاثیری بر محیط زیست ندارد و یا 
مردم  رفاههیچ تاثیری بر صحت و 

 . ندارد
 پایین

 متوسط متوسط پایین پایین پایین

 

 قطعی احتماال ممکن غیر محتمل نادر

 احتمال

ممکن است 
رخ بدهد اما 

احتماال 
هرگز رخ 
 نخواهد داد

احتمال ندارد 
که در 

شرایط عادی 
 رخ بدهد

 

ممکن است 
کدام وقت 
   رخ بدهد

 
           

انتظار  می 
رود کدام 
وقت رخ 

 بدهد
 

انتظار می 
رود که به 
طور منظم 
تحت شرایط 

رخ عادی 
 بدهد
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 این صفحه عمدا خالی گذاشته شده است
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 گیرید . کنترل ها را به کارسوم قدم

نشان داده  3در شکل ، آن طوری که را موثر به کمترین موثرترین زیاد ریسک از کردن گزینه های خود برای کنترل 
 .. در این درجه بندی، کنترل ها را در یکی از سه دسته زیر قرار دهیدترتیب بدهید شده است،

 .برده شود از بین بطور کلی موثر ترین کنترل این است که عامل خطر و هرگونه احتمال خطر  از بین بردن:

خطر را با چیزی ایمن تر عامل دومین موثرترین کنترل ها، علت  :انجنیریکنترل های عامل خطر یا  کردن جایگزین
 .دن، این کنترل ها باید مستقل از اقدامات مردم باشکرد موثربرای کار .کنترل می کند انجنیریبا کنترل های را خطر جایگزین می کند یا عامل 

 .کنترل است کردنقرار برتر از عامل خطر با یک گزینۀ محفوظ تر بسیار موثرعلت  جایگزین کردن •

اتوماتیک ماشین آالت مثال ها شامل بندینگ و سیستم خاموش شدن  .هستندکنترل های فیزیکی برای یک عامل خطر  کنترل های انجنیری •
 است

درست را افراد کار  که تکیه می کننداین  مؤثر برکمترین کنترل های  :  (PPE)اظتی شخصیفاز تجهیزات حکردن کنترل های اداری و استفاده 
 .یا در همه زمان ها مراقبت می کنند انجام می دهند

که خطر تهدید را کاهش می دهند یا حداقل به  تغییر یحا، نظارت و یا طرپالیسی، اجرای کار عبارتند از: آموزش، روش کنترل های اداری •
 .هستنددادن و آموزش  دهیاجازه های سیستم ، عملیه های آشناسازیمثالها شامل  .مردم اجازه می دهند در مورد یک خطر بدانند

 .کننداستفاده  PPE د ازاید، بگیرنمی یا زباله قرار  زیان بخشدر معرض آلودگی در صورتی که افراد  •

 .را به وجود می آورند ریسکاز استانداردهای کنترل  یسلسله مراتب، این عناصر یکجابا هم 

 . سلسله مراتب کنترل عوامل خطر و احتماالت خطر3شکل 

. 

 

استفاده آنها از می توانید آسانی اگر کنترل هایی وجود داشته باشد که شما به  است.دشوار یک عامل خطر معلوم کردن احتمال و پیامد گاهی اوقات 
 .گفته می شوداصل احتیاط  ،اینبه  –استفاده کنید به هر حال باید از آنها پس ، کنید
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 کنترل های پیشگیرانه و تخفیف دهنده

 . را به دو دسته تقسیم کنید، پیشگیرانه و تخفیف دهندهها شما می توانید کنترل 

 .جلوگیری می کننداز همان اول  خطرناکاز وقایع  کنترل های پیشگیرانه  •
 .را کاهش می دهد خطرناک حادثۀپیامد یا آسیب یک  دهنده کاهشهای کنترل   •
 

هرگونه  خطرناکاثرات دهنده کوشش می کند که ، در حالی که کنترل های کاهش بین می بردبه طور کامل از را  ریسککنترل های پیشگیرانه 
 .، کاهش دهددیاز بین ببرکه شما نمی توانید را  ریسک

 . مثال های کنترل های پیشگیرانه و تخفیف هنده5جدول 

دهنده کاهشهای کنترل   کنترل های پیشگیرانه 

وجود داشته باشد می تواند خروج اگر ریختن مایعات بستۀ لوازم 
 به سرعت مورد استفاده قرار گیرد

 مایعات و گازهای خطرناک، از جمله زباله ها محفوظذخیره سازی 

 ادن به کاراجازه دهای سیستم  خاموش کننده های آتش

 سیستم امنیتی عاجلحالت طرح های مدیریت 

 منظم تجهیزات ترمیم کردنآزمایش کردن و  )الیه های تحفظی(  بندینگ

 سوراخبرنامه های تشخیص و تعمیر  شعله نیز یاد می شوددودکش های شعله های گاز، که به نام 

 

 (Hazard and Risk Register) ثبت عامل خطر و احتمال خطر

این بدان معنی است که کارمندان کلیدی می توانند  .کنید واردثبت  فورمشما می توانید تمامی عوامل خطر شناخته شده و خطرات احتمالی آنها را در 
 .های تصمیم گیری فکر کنندعملیه ریسک به عنوان بخشی از  خطرات کلیدی کسب و کار را درک کنند و درمورد احتمال خطر/

جهت  ثبتشما همچنین می توانید از  برقرار هستند.خطر احتمال خطر و عامل که در حال حاضر برای هر  گرددثبت می تواند شامل کنترل هایی این 
  .استفاده کنیداین که چه موقع کنترل های جدید باید برای کاهش دادن هرگونه ریسک دوامدار اضافه گردند شناسایی 

مداوم بهبود بخشی و همچنین به  عوامل خطربر کنترل موثر خواهد بود که کنید، کسب و کار شما قادر بازبینی ور منظم بطرا اگر شما این فورم ثبت 
 متمرکز بماند.عوامل خطر مدیریت 

 .یمثبت عامل خطر و احتمال خطر را گنجانیده ااز یک ای ما در پایان این راهنما یک نمونه 
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 . کنترل ها را بررسی کنید4 قدم

آن که ید تا مطمئن شو دارندنظارت ضرورت به  سازیدمی  برقراریا کاهش خطرات  توقفبرای شما که را کنترل هایی 

 .کار می کننداست،  در نظر گرفته شدهطوری که 

 بررسی کنترل ها

 .استفاده کردید 1شناسایی خطرات در مرحله بررسی کردن کنترل ها از همان روش هایی استفاده می کند که برای 

 :اند، شامل این ها می گرددموثر شما کنترل های  قدرچکه کنید بررسی استفاده کنید تا  از آنها می توانیدشما که  عمولیروش های م

 محل کارو ممیزی های منظم  بازرسی ها   •

 و صاحبخانه ها ساکنان، قراردادی هاصحبت با کارمندان،    •

 ریسکسیستم های کنترل  برقرار داشتنبازرسی، آزمایش و    •

 گانکنند هیهسازنده و تهای کارخانۀ ، مانند دستورالعمل معلوماتاستفاده از    •

 .وقوعبه حوادث قریب ، مانند گزارشات حادثه و معلوماتتجزیه و تحلیل سوابق و    •

 شناسایی کنید.را اگر این بررسی ها را به طور مرتب انجام دهید، می توانید کنترل هایی را که کار نمی کنند و همچنین فرصت ها برای بهبود 

 کنترل های موثر برقرار داشتن

 :برای حفظ کنترل و اطمینان از مؤثر بودن آنها، شما باید

 دند در طول زمان تغییر کننمی توانچون این ها ، بازبینی کنید به طور منظمریسک را خطر و ارزیابی های عوامل    •

 ، آزمایش و نگهداری کنیدبازبینیرا  انجنیریبه طور منظم تمامی کنترل های    •

 و کنترل آنها قرار دهید ریسککسی را مسئول    •

 مانند ارائه دهندگان بیمه و نمایندگان خدمات اضطراری صحبت کنیدبه طور منظم با کارکنان و افراد دیگر،    •

 متاثر گردند به طور واضح صحبت کنیدكسي كه مي توانند آن هر  او كنترل ریسك ب عوامل خطردر مورد    •

 .آموزش مجدد، برای کنترل های اداری به شمول خود را آموزش بدهید، به طور منظم کارکنان   •
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 .داشته باشندضرورت تری  ثبت پیچیدهفورم به ممکن است باال های ریسک  کالنتر یا باشرکتهای  .این فورم ثبت عامل خطر برای شرکتهای با خطر کم مناسب است توجه:

 تجدید نظر:  تاریخ:  شرکت کنندگان: 

 

 اقدامات
                    

به چه کنترل های 
بیشتر ضرورت 

 است؟ 

 
                 

کنترل های   
 موجود

 ریسکارزیابی  

 آسیب بالقوه
 
 

 
 

 عامل خطر

 
 

 شماره

   

یلتاریخ تکم   پیامد احتمال درجۀ ریسک  
 

تاریخ 
 مقرر
 

 اقدام توسط
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 ایکتوریو EPAو نشر شده توسط   بیتصو
Level 3, 200 Victoria Street, Carlton VIC 3053 

1300 372 842 (1300 EPA VIC)   
 
 افتیتوان  یم  epa.vic.gov.auاف در  ید یدر فارمت پ نیرا آنال هینشر نیا

 
 این سند ضرورت دارید،  لطفا  بهاگر به کمک ترجمان یا ترجمۀ 
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	•   بازرسی ها و ممیزی های منظم محل کار •   صحبت با کارمندان، قراردادی ها، ساکنان و صاحبخانه ها •   بازرسی، آزمایش و برقرار داشتن سیستم های کنترل ریسک •   استفاده از معلومات، مانند دستورالعمل های کارخانۀ سازنده و تهیه کنندگان •   تجزیه و تحلیل سوابق و ...
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