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 مقدمه

واحد  در همه فعالیت های تجاری ریسک وجود دارد. درک و مدیریت آن بسیار مهم است. ارزیابی و کنترل ریسک به یک شیوه سازماندهی شده به  

 شما کمک می کند:  فی  صن

 و سالم نگه دارید ایمن  را  محیط زیست  مردم و   •

 تعهدات قانونی خود را برآورده کنید •

 آورده کنید.انتظار دارد را بر   محلی  آنچه جامعه •

آن در وهله اول  را تحت تاثیر قرار دهد. جلوگیری از وقوع  موارد  زیست می تواند طیف گسترده ای از  محیط زیست  به مردم و  صدمه زدن  پیامدهای   

 نجات دهد. اخطاریه های پاکسازی  قانونی و    اتمانند اقدام  هایی  شما را از پرداخت هزینه  واحد صنفی  می تواند  

 راهنما برای چیست؟این  

زیست    یطمحو    افراد  می دهد که می توانید از آن برای جلوگیری از آسیب دیدن سالمتیارائه    را  این راهنما به شما یک چارچوب مدیریت ریسک

سطوح مختلف ریسک اعمال کنید. با این حال،    دارایهایی با هر اندازه و  واحد صنفی  استفاده کنید. شما می توانید ایده های این راهنما را برای   زیست

به    ممکن است نیاززیست و بهداشت عمومی داشته باشند،  محیط زیست  های بزرگتر یا آنهایی که می توانند سطح باالیی از ریسک برای  واحد صنفی  

 استفاده از روش های پیچیده تر داشته باشند. 

( استفاده می  OHSشغلی )  ایمنی و بهداشت   همانی است که بسیاری از محل های کار برای مدیریت ریسک های    ،روش پیشنهاد شده در این راهنما

شما مورد استفاده قرار گیرد.    OHSی انطباق با تعهدات  د و نباید برا را پوشش می ده  مواد زایدکنند. این راهنما فقط ریسک های مربوط به آلودگی و  

 تماس بگیرید.   WorkSafe Victoria، لطفا با  خود  OHSبرای اطالعات در مورد مدیریت تعهدات  

 درباره این راهنما

عنوان مشاوره قانونی یا حرفه ای محسوب نمی ه  ب  این راهنما  شما فقط باید از اطالعات موجود در این سند به عنوان یک راهنمای کلی استفاده کنید.

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

 ت کنید. افریممکن است شامل تعمیم هایی باشد. شما باید برای شرایط خاص خود مشاوره حرفه ای د

 .باشندتوانیم تضمین کنیم که این اطالعات دقیق، معتبر یا کامل    اطالعات معتبر و دقیق است، اما نمی  این  ما سعی کرده ایم اطمینان حاصل کنیم که

 ریسک چیست؟ 

 بدانید تا این راهنما قابل فهم باشد.   آنها را  که شما بایدوجود دارند  برخی از اصطالحات کلیدی  

 اعمال می کند.   گیرنده به     (hazard)خطرتهدیدی است که یک    (risk)  ریسک 

 ( شود. در سیستم جمع آوری آبهای سطحیچیزی است که می تواند موجب آسیب )مانند دود یا نشت    خطر •

 (. انسانزیست یا سالمت  محیط زیست  چیز ارزشمندی است که می تواند آسیب ببیند )مانند    گیرنده •

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

 .پیامدو    احتمالرا تشکیل می دهند:    ریسکدو عامل  

 .  شودسیب  آ  منجر به  خطر  شانس این است کهپتانسیل یا    احتمال •

 سطح آسیب یا تاثیری است که یک خطر می تواند ایجاد کند.   پیامد •

 د: نند شامل موارد زیر باشنمی توا  ها  را اعمال کنید. کنترل  ل هاکنترشما می توانید برای مدیریت ریسک  

 یا از بین بردن خطر   حذف کردن •

 خطر با چیز دیگری با ریسک کمتر  جایگزین کردن •

  خاموش  خودکارمانند ماشین آالتی که بطور    -که آلودگی را متوقف می کند یا از پخش آن جلوگیری می کند    کنترل های مهندسی •

 شود( )باندینگ یک دیوار حائل است که در اطراف انبار برای جلوگیری از هر نوع نشتی ساخته می    (bunding)وارچینی  ید  می شوند یا

 مانند فرآیندهای کاری یا سیستم های نظارتی.   کنترل های اداری   •
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 کنترل خطرات و ریسک ها  موجود درمراحل  

 
یک فرآیند مداوم است که بعد از اینکه یک کنترل را اعمال می کنید،    ،ید(. این روشببینرا    ١روش ارزیابی و کنترل ریسک چهار مرحله دارد )جدول  

 برمی گردد.  (١)به مرحله  

 
 : مراحل کنترل خطرات و ریسک ها ١ شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها  طرات و ریسکخ : مراحل کنترل١ جدول

 مرحله  اقدام  شرح 

 د؟ن د که ممکن است موجب آسیب شونچه خطراتی وجود دار
 ١  نیدشناسایی کخطرات را 

  ٢  ریسک ها را ارزیابی کنید سطح ریسک بر اساس احتمال و پیامد چیست؟

 واحد صنفی  چه کاری می تواند انجام دهد تا یک ریسک را از بین ببرد یا کاهش دهد؟
 ٣  کنترل ها را اعمال کنید

ن آنها مطمئن تا از کار کرد ،بررسی کنید  کنترل هایی را که واحد صنفی استفاده می کند

 ود.ش
 ٤  کنترل ها را بررسی کنید
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 : خطرات را شناسایی کنید اولمرحله 

 دنبال چه چیزی بگردید

شود.  محیط زیست  که می تواند سبب آسیب به مردم یا    می شود  چیزیطرات برای فعالیت های تجاری و صنعتی شامل هر  خ

 جدول زیر برخی از خطرات رایج را فهرست می کند.

 کار محیط زیست و سالمت انسان در  محیط زیست : خطرات رایج   ٢ جدول

   خطر  شرح  منابع مشترک: علل یا  

 نشت کانتینرها -

 ( کافی که جلوی نشتی را بگیرددیوار حائلنبودن باندینگ ) -

 و رسیدگی ضعیف انبارداری -

های مجاور را راه زمینی و آب  زیر مواد شیمیایی می توانند خاک، آبهای

 تحت تأثیر قرار دهند.ند و سالمت مردم را آلوده کن
ریختن مواد 

 شیمیایی

 گاز و گریس -

 ته سیگار -

استفاده از مواد  -

 شیمیایی در فضای باز

 کثیفی و فرسایش -

مواد شوینده و مواد شیمیایی  -

 مورد استفاده برای تمیز کاری

 زباله -

لکه د، بنبه تصفیه خانه نمی رو کانال های سیستم جمع آوری آب سطحی

به طور مستقیم به رودها، رودخانه ها، تاالب ها و خلیج های نزدیک می 

می رود، به محیط   سیستم جمع آوری آب سطحیرود. هر آنچه که به 

 زیست وارد می شود و می تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

 آلودگی آبهای

 سطحی

 خطرات برقی

 غبارگرد و  -

 آتش سوزی عمدی -
 

 سیگار کشیدن  -

 ها جرقه -

 سطوح داغ -

 داری نامناسبانبار  -

آتش سوزی و انفجار عالوه بر تهدید جان و مال، می تواند خطراتی مانند 

 ، دود سمی و پخش گرد و غبار ایجاد کند.(runoff)رواناب 
 آتش یا انفجار 

 کار با چوب -

 محوطه سازی -

 سیمان کاری -

 زایدروباز مواد توده های  -

 زکاریدر فرسنگ زنی  -

 جوشکاری -

 برش یا تکه تکه کردن مواد -

 نشده آسفالتجاده های  -

گرد و غبار می تواند مشکالت جدی سالمتی، به ویژه برای تنفس، قلب و 

گردش خون مردم ایجاد کند. گرد و غبار همچنین می تواند چشم، گلو و 

 پوست را تحریک کند.

 گرد و غبار

 زایدمواد  -

 ییمیاشی از مواد استفاده -

 فاضالب -

 حیوانات -

 کمپوست )کود سازی( -

 اگزوز و تهویه کننده ها -

 پردازش غذا -

 

آلودگی ناشی از بو می تواند بر سالمت افراد تأثیر بگذارد و باعث تهوع و 

سردرد شود. بعضی از بوها همچنین می توانند نشان دهند که گازهای 

 المتی می شوند.که باعث بروز مشکالت جدی تر سسمی وجود دارد 

 بوی بد یا بو

 کوره ها -

 دیگهای بخار -

 تهویه های پروسسینگ -

 مخازن انبار فله ای -

 نشت های تجهیزات -

 بدون پوشش حالل های  -

مواد سمی یا خطرناکی که از پردازش یا تولید وارد هوا می شوند باعث 

 آلودگی عمده می شوند.
 آلودگی هوا

 پردازش -

 تولید -

 ساختن -

از واحد صنفی ها می توانند  ها فاضالبسایر مواد زاید های تجاری و 

 آلودگی مضری را حمل کنند.
 فاضالب

 ماشین آالت -

 حیوانات  -

 

 ارتعاشات -

وسایل نقلیه و ماشین های  -

 (beeperبوق زن )

باعث فشار خون  شود ومحلی جامعه  مزاحمسروصدای شدید می تواند 

 احتی، استرس و اختالل خواب شود.باال، بیماری قلبی، نار
 سروصدا

مواد زاید های صنعتی خطرناک که به درستی مدیریت،  -

 منتقل یا دفع نمی شوند

 گرد و غبار و خاک حاوی آزبست -

که به صورت ضعیف مدیریت می شوند، می تواند باعث آسیب ی مواد زاید

 مردم و محیط زیست شود.رساندن به 
مواد زاید 

 خطرناک

 ضالبفا -

 مواد غذایی آلوده -

 مواد زاید طبیعی -

مواد زاید حیوانی  -

 و الشه ها

کافی برای نبودن ایستگاه های  -

  شستن دستان

 رسیدگی به مواد زاید به روشی عدم  -

 بهداشتی 

 مخازن آلوده  شدنسرریز  -

ویروس ها یا دیگر میکروارگانیسم ها هستند پاتوژن ها شامل باکتری ها، 

 انند باعث بیماری شوند. که می تو

 پاتوژن ها

(Pathogens) 
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 های شناسایی خطرات  وشر

 

 وجود دارد.    مواد زایدآلودگی یا    ناشی ازمحیط زیست  برای سالمت افراد و    موجود  روش های متعددی برای شناسایی خطرات

   شما می توانید ازشناسایی کرده اید، باید آنها را ثبت و مستند کنید.  هنگامی که همه خطرات خود را  

 استفاده کنید.   که در پایان این راهنما وجود دارد  ثبت خطر و ریسک  دفتر

 تانواحد صنفی  فعالیت های    شناسایی

زیست ایجاد  محیط  تان انجام می دهد و این که چگونه ممکن است این فعالیت ها خطراتی را برای مردم و  واحد صنفی  مهم است که به فعالیت هایی که  

، فعالیت های  درفرزکاری   استفاده از مواد شوینده، محوطه سازی و سنگ زنی  مواد مختلف،    و رسیدگی به  انبار کردنان مثال،  اهی بکنید. به عنوکند نگ

 عث خطراتی شوند. معمولی هستند که می توانند با

 تانبازرسی محل کار

 خطرات است. قدم زدن در اطراف محل کارتان یک راه مستقیم برای شناسایی بسیاری از  

همچنین باید به سیستم ها و روش های    بلکه   با این حال، شما نباید فقط چیزهای فیزیکی نظیر کارخانه، تجهیزات، ساختمان و سازه ها را بررسی کنید،

. افرادی که  ی تان کندهمراه  کاری خود نگاه کنید. وقتی که بازرسی های خود را انجام می دهید، می تواند مفید باشد که کسی که با کار شما آشنا نیست

 د. انجام می دهند، می توانند به راحتی خطرات رایج را نادیده بگیرن   را به طور روزانهفعالیت  

ببینید(. فکر کنید که آیا گیرنده هایی در نزدیکی وجود دارند که   ١در »ریسک چیست« در صفحه    را   فکر کنید )تعاریف  مسیرها و گیرنده هادر مورد  

  ،منقل شود فکر کنیداز طریق آنها  تواند    هایی که آلودگی مید آسیب ببینند، مانند خانه ها، آبراه ها یا پارک ها. همچنین در مورد مسیرمی توانن

 .سایت  زهکشیرود، باد و    مسیرهایی مثل

 و جلسات  ی آموزشیکارگاه ها

می توانند در مورد چیزهایی صحبت کنند که افراد  ،  ات است. در طول این جلسبرگزاری جلسه با کارمندان و افراد ذینفع، راه خوبی برای شناسایی خطرات  

 فرآیندهای کاری و مواد ذخیره شده در سایت. مانند  مواردی  ،  شود  ممکن است باعث خطر

خارج از محل    ی ازه افراد این همچنین می تواند فرصتی به شما بدهد ک  جا بندازند.فرهنگ محل کارتان  توجه به ریسک را در  می تواند ایده    اتاین جلس

 .به جلسه دعوت کنیدکارتان، از جمله مسئولین آتش نشانی یا شورای محلی را  

 اطالعات موجود  استفاده از

 ، از جمله:را می توان از منابع مختلف بدست آوردد  ند به شناسایی خطرات کمک کنناطالعاتی که می توان

 شما اطالعاتی بدهند  د خطرات و ریسک های جدید برای صنعتی صنفی که می توانند به شما در موراتحادیه ها •

 یندها به شما بدهند آ، مواد یا فرکارخانهتولید کنندگان و تامین کنندگان می توانند اطالعاتی در مورد خطرات مربوط به   •

ر مورد  غلب اطالعات مفیدی د( نامیده می شدند، ا MSDS(، که قبال ورقه های داده های ایمنی مواد )SDSورقه های داده های ایمنی ) •

 ، می دهند.را کنترل کنیدمرتبط با آن  ک محصول و نحوه ای که شما می توانید ریسک  خطرات زیست محیطی مربوط به ی

 ارائه دهندگان بیمه اغلب می توانند اطالعات مفیدی در مورد خطرات و روش هایی که می توانند ریسک را کنترل کنند، به شما ارائه دهند  •

 محیط زیست  ن فنی، آتش نشانی و ایمنی بهداشت و  صصامتخ •

 تجاری برای سایت   مواد زایدترتیبات   •
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  : ریسک ها را ارزیابی کنید دوممرحله 

        

 شناسایی کرده اید، دارید تا بدانید:   ١در حال حاضر شما نیاز به ارزیابی خطراتی که در مرحله  

 چگونه می توانند باعث آسیب شوند  •

 ی تواند باشد قدر جدی مآن آسیب چ •

 آن اتفاق بیافتد.   که  چقدر احتمال دارد •

ست بطوریکه شما بتوانید تصمیم بگیرید که چگونه آنها را به بهترین  ارزیابی ریسک راهی برای افزایش دانش و درک تان از خطرات و ریسک های آنها 

 وجه کنترل کنید. 

 کنید: رعایت را    مراحلاین  ، برای انجام این کار

 که احتمال تأثیر خطر چقدر است.   نجیدسب.  ١

 . بسنجیدپیامدها یا جدی بودن هر تاثیری را    .٢

 .بسنجیدرتبه بندی ریسک برای هر خطر را  .  ٣

 بسنجید  را. احتمال  ١

شرایط و   وه تاثیرنحو  در مورد خطر  چقدر احتمال دارد که این خطر باعث آسیب شود. احتمال بر اساس این است که شما    بسنجیداولین گام این است که  

 د. یباید بدان  می دانید یا چه چیزهایی  چهها بر خطر  فعالیت  

 احتمال را می توان به صورت زیر رتبه بندی کرد: 

 انتظار می رود که به طور منظم در شرایط عادی اتفاق بیفتد.   :حتمی •

 انتظار می رود موقعی اتفاق می افتد.  :احتمال زیاد •

 ق بیافتد.ممکن است موقعی اتفا  :محتمل •

 احتمال ندارد که در شرایط عادی رخ دهد.   بعید: •

 ممکن است رخ دهد اما احتماال هرگز رخ نخواهد داد.   نادر: •

 احتمال را فهرست می کند.  سنجشراه های کلیدی برای کمک به شما در    ٣جدول  

 های کلیدی برای سنجش احتمال  . راه٣جدول 

 های کلیدی  راه شرح 

داده است، مانند وقایع، سوانح و حوادثی که نزدیک بود اتفاق بیافتند، به شما ایده نگاه کردن به آنچه پیش از این رخ 

خوبی در مورد احتمال می دهد. این مهم است که فقط به واحد صنفی  خود نگاه نکنید، بلکه به آنچه که در تمام صنعت 

 اتفاق افتاده است نگاه کنید.

 آمده است قبال  چه پیش

در حال حاضر یی که کنترل ها شما در حال حاضر اعمال می کنید و اینکه چگونه کار می کنند، نگاه کنید.به کنترل هایی که 

 اعمال می شوند

یک خطر ممکن است در همه زمان ها یا فقط گاهی اوقات وجود داشته باشد. هر چه بیشتر خطر وجود داشته باشد، 

 ساند، بیشتر خواهد بود.احتمال اینکه آسیب بر

 مواقعیچه 

شرایط در طول زمان تغییر می کند و در طول سال متفاوت است. این تغییرات می تواند بر احتمال خطری که باعث 

 آسیب می شود تاثیر بگذارند.

 تغییرات در شرایط

افراد اشتباه به عنوان مثال،  ارند.نحوه عمل یا رفتار افراد ممکن است بر احتمال خطری که باعث آسیب می شود تاثیر بگذ

 می کنند، از دستگاه ها غلط استفاده می کنند یا بدون فکر عمل می کنند.

 رفتار
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 بسنجیدپیامد را  .  ٢

 

مهم است که در   . بسنجیدگام دوم این است که آسیبی که هر خطر می تواند ایجاد کند و اینکه این آسیب چقدر جدی است را  

   فکر کنید:  رابطه با موارد زیر

 می شود. وارد     وجود نداشته باشد چقدر آسیب   یدر صورتی که هیچ کنترل  -  ریسک قبل از کنترل )ریسک ذاتی( •

 بسنجیداین به شما کمک می کند که    سیب می تواند ایجاد شود.آبا کنترل های موجود چقدر    –  )خطر باقی مانده(ریسک پس از کنترل   •

 می کنند و آیا شما نیاز به کنترل های جدید یا بهبود یافته ای دارید. کنترل های موجود به چه خوبی کار  

باید انجام شود. به عنوان مثال، آنچه شما انجام می دهید چقدر با آنچه که در چگونه یک فعالیت خطرناک انجام می شود به جای اینکه چگونه   •

 متفاوت است.   ،یک دستورالعمل نوشته شده 

قرار است اتفاق بیافتند. به عنوان    چگونهچیزها    ،خطر هستند، و همچنین اینکه به طور معمول  در ارتباط بامول  شرایطی که خارج از روال مع •

 بر خطر اثر می گذارد و چقدر کنترل های اعمال شده موثر است؟   بدب و هوایی  مثال، چگونه شرایط آ

 شما همچنین باید در مورد تاثیر احتمالی بر موراد زیر فکر کنید: 

 گیردند تحت تأثیر قرار  توا  دیگری که می  فردخدمات اورژانس و هر    کارمندانکارکنان، بازدید کنندگان، مشتریان، پیمانکاران،    -  راداف •

 ها و جامعه گسترده ترواحد صنفی  افراد در منطقه )از جمله افرادی که در آنجا زندگی می کنند(،    -  محلی جامعه •

همچنین محل های عمومی و اجتماعی که ممکن است شامل مدارس، بیمارستان ها و جاده های  اکن همسایه،  اماکن داخل سایت و ام   -  اماکن •

 باشند   اصلی

 ها، هوا و خاک.   و آبراه  رودهای محلی  -محیط زیست  •

نگاه کنید:    ٢صیف پیامدها، به شکل  . برای نمونه هایی از توبسنجیدوصیف پیامدها از کم به زیاد می تواند به شما کمک کند رتبه بندی ریسک خود را  ت

 نمونه ماتریس ریسک.

 پیامد پرسیده شوند   سنجیدن: سواالتی که باید برای  ٤جدول  

 سئواالت  توضیح 

را ایجاد کند. به  اتانواع مختلفی از آسیب وجود دارد و یک رویداد واحد ممکن است انواع مختلفی از تاثیر

 ت هم به محیط زیست زیست و هم به سالمت مردم آسیب برساند.عنوان مثال، یک رویداد مشابه ممکن اس

 چه نوع آسیبی می تواند ایجاد شود؟ 

پیامد یک ریسک می تواند تحت شرایط مختلف تغییر کند. به عنوان مثال، کنترل یک آتش سوزی ممکن 

 دتر و سخت تر باشد.است در هوای گرم و خشک شدی

آسیب  توانند بر میزان جدیت چه چیزهایی می

 تاثیر بگذارند؟ 

این مهم است که در مورد تاثیرات بر اکوسیستم های حساس مانند تاالب ها و آبراه ها، و همچنین مناطق 

 مسکونی اطراف، بیمارستان ها، مدارس و جاده ها فکر کنید.

زیست می به چه شیوه ای مردم یا محیط زیست 

 د آسیب ببینند؟ نتوان 

 بسنجید. رتبه ریسک را  ٣

 .بسنجیدتا رتبه ریسک کلی را  همه اینها را با هم در نظر بگیرید  پس از اینکه شما درباره پیامدها و احتمال ریسک فکر کردید، باید  

نمره داده می شود، که   ،یک ماتریس ریسک، به احتمال و پیامداستفاده کنید. در  از آن  که می توانید  نشان می دهد  مثالی از ماتریس ریسک را    ٢شکل  

د که می توانید  ن . ابزارهای دیگری وجود داردست می آوریدبه  شدید    تاکم    ای بین  رتبهدر نتیجه برای ریسک  شما می توانید در ماتریس آنرا انطباق دهید  

های  دستورالعمل های مربوط به تکنیک    مثل-  استفاده کنید  از آنها  ریسکمدیریت    SA / SNZ HB 89: 2013  برای محاسبه ریسک ذکر شده در

 بدست آورد.    (Standards Australia) استرالیا   های استاندارد ارزیابی ریسک که می توان از  

به ریسک این است که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که چگونه ریسک را مدیریت کنید.  دادن  دلیل رتبه
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 سطح ریسک  شرح 

 . سطح ریسک کامال غیر قابل قبول

 کار را متوقف کنید و فورا اقدام کنید.

 بیش از حد

دادن ریسک کنترل ها را سطح ریسک غیر قابل قبول. برای کاهش 

 اعمال کنید.
 

 باال

اگر کنترل ها اعمال شوند، می تواند قابل قبول باشد. سعی کنید 

 ریسک را به کم کاهش دهید.

 متوسط

سطح ریسک قابل قبول. سعی کنید ریسک را از بین ببرید اما سطح 

 ریسک های باالتر مهم تر هستند.

 پایین

 

 : مثال ماتریس ریسک ٢شکل 

 

  

محیط آسیب جدی دائمی یا درازمدت به 

تهدید کننده زندگی  یا آسیب هایزیست 

 سالمتی و رفاه افراد.  ریا درازمدت ب 

پ
مد

یا
 

 زیاده از حد زیاده از حد باال باال متوسط شدید

یا آسیب محیط زیست آسیب جدی به 

 زیاده از حد باال باال متوسط متوسط عمده سالمت و رفاه افراد برسطح باال 

سالمتی و رفاه  برآسیب سطح متوسط 

در طی مدت زمان زیست  محیطافراد یا 

 طوالنی. 

 باال باال متوسط متوسط کم متوسط

یا احتمال کم محیط زیست تأثیر کم بر 

 باال متوسط متوسط کم   کم  جزئی تاثیر بر سالمت و رفاه افراد. 

یا محیط زیست بدون تاثیر یا تاثیر کم بر 

 متوسط متوسط کم کم کم کم بدون تاثیر بر سالمت و رفاه افراد. 

 

 حتمی محتمل ممکن غیر محتمل نادر

 احتمال

ممکن است 

اتفاق بیفتد اما 

احتماال هرگز 

اتفاق نخواهد 

 افتاد

ه احتمال زیاد ب 

در شرایط 

عادی اتفاق 

 تادنخواهد اف

ممکن است 

موقعی اتفاق 

 بیافتد 

نتظار می رود ا

موقعی اتفاق 

 بیافتد

 

 می رودانتظار 

به طور منظم 

در شرایط 

عادی اتفاق 

 بیفتد
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خالی گذاشته شده استاین صفحه عمدا   
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 : کنترل ها را اعمال کنید سوممرحله 
 

.  مرتب کنید  نشان داده شده است  ٣، بطوریکه در شکل  کمترین میزان تاثیرگزینه های خود را برای کنترل ریسک از موثرترین تا  

 در این رتبه بندی، کنترل ها را در یکی از سه دسته زیر قرار دهید.

 خطر و هر گونه ریسک بطور کلی می باشد.   از بین بردن   ،ترین کنترلموثر  :حذف 

تر جایگزین می کند یا خطر را با کنترل های  ایمن  موردی  علت خطر را با    ،موثردومین کنترل های    جایگزینی کنترل های خطر یا مهندسی:

 د. ن از اقدامات افراد باش  ، باید مستقلکنند  کاراین کنترل ها  این که  مهندسی کنترل می کنند. برای  

 است. موثرتر  از اعمال کنترل    ،ترایمن  علت خطر با یک گزینه  جایگزینی  •

و سیستم های خودکار خاموش    (دیوار حائل )  کنترل های فیزیکی برای یک خطر هستند. نمونه ها شامل باندینگ  کنترل های مهندسی •

 . است  ماشین آالت  ندهکن

بر افرادی که به درستی کار می کنند یا در همه زمان    ،ها  کنترل  کم اثرترین    (:PPEهیزات حفاظتی شخصی )کنترل های اداری و استفاده از تج

 ها مراقب هستند، تکیه می کنند.

زه  عبارتند از: آموزش، دستورالعمل، خط مشی، نظارت یا طرح شیفت هایی که خطر تهدید را کاهش می دهند یا حداقل به افراد اجا  کنترل های اداری   •

 مجوز و آموزش هستند. صدور  ها شامل فرآیندهای آشنایی، سیستم های    . مثالاشنداز خطر مطلع بمی دهند  

 .باید مورد استفاده قرار گیرد  PPEقرار گیرند،    مواد زایداگر امکان این هست که افراد در معرض آلودگی مضر یا    •

 . به وجود می آورندسک را  این عناصر با هم سلسله مراتبی از استانداردهای کنترل ری  

سلسله مراتب کنترل خطرات و ریسک ها :  ٣شکل 

 

  د که شما به راحتی بتوانید آنها را اعمال کنید، باید درن احتمال یا پیامدهای یک خطر دشوار است. اگر کنترل هایی وجود داشته باش  سنجشاوقات    بعضی

 می شود. این اصل احتیاط نامیده    -صورت از آنها استفاده کنید    هر
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 کنترل های پیشگیرانه و کاهش دهنده

 

  را به دو دسته تقسیم کنید، پیشگیرانه و کاهش دهنده.  ها  شما می توانید کنترل

 مضر جلوگیری می کنند.   یدر وهله اول از اتفاق افتادن رویدادها کنترل های پیشگیرانه •

 دهند.  پیامد یا آسیب یک رویداد مضر را کاهش می   کنترل های کاهش دهنده •

 

 ، در حالی که کنترل های کاهش دهنده سعی می کنند  را از بین می برندکنترل های پیشگیرانه به طور کامل خطر  

 ، کاهش دهند.بین ببرید  از  که شما نمی توانید  اثرات مضر هر گونه ریسکی را

 

 نمونه های از کنترل های پیشگیرانه و کاهش دهنده. ٥جدول 

 های پیشگیرانه ترل کن کنترل های کاهش دهنده 

 ایمن مایعات و گازهای خطرناک، از جمله مواد زاید ها انبارداری کیت های نشتی که می توانند به سرعت در صورت وجود نشتی استفاده شوند

 سیستم های مجوز برای کار  کپسول های آتش نشانی 

 سیستم های امنیتی برنامه های مدیریت اضطراری

 ش و نگهداری منظم تجهیزاتآزمای باندینگ )حفاظ(

 برنامه های تشخیص و ترمیم نشت گاز شعله های گاز،  که به عنوان پشته های آتش زا نیز شناخته می شود

 ثبت خطر و ریسک

می توانند    کلیدی  کارمندانشما می توانید تمامی خطرات شناخته شده و ریسک های آنها را در یک دفتر ثبت یادداشت کنید. این بدان معنی است که  

 مورد ریسک به عنوان بخشی از فرایندهای تصمیم گیری فکر کنند.   و درکرده  را درک    واحد صنفی  ریسک های کلیدی  

شامل کنترل هایی باشد که در حال حاضر برای هر خطر و ریسکی اعمال می شوند. شما همچنین می توانید از آن برای کمک به  دفتر ثبت می تواند  

 را برای کاهش هر گونه ریسک جاری اضافه نمود.   یتفاده کنید که می توان کنترل هایشناسایی زمانی اس

قادر خواهد بود بطور مؤثری بر کنترل موثر خطرات  تمرکز کند و همچنین به طور مداوم    شما  واحد صنفی  اگر به طور مرتب دفتر ثبت را بررسی کنید،  

 مدیریت خود را در مورد خطرات بهبود بخشد.

 پایان این راهنما یک نمونه از یک دفتر ثبت خطر و ریسک را گنجانده ایم. ما در  
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 : کنترل ها را بررسی کنید چهارممرحله 

 

   تا اطمینان حاصل شود  قرار گیرندنظارت    تحت  کنترل هایی که برای جلوگیری یا کاهش ریسک ها اعمال می شوند باید

 کار می کنند.  ،آنطوریکه قرار بود

 ابررسی کنترل ه

 استفاده می شوند.   ١که برای شناسایی خطرات در مرحله    شود  کنترل ها از همان روش هایی استفاده می  بررسیدر  

 زیر هستند:  موارد  روش های متداولی که می توانید برای بررسی چگونگی موثر بودن کنترل های خود استفاده کنید شامل

 بازرسی ها و ممیزی های منظم سایت  •

 مالکین پیمانکاران، ساکنین و    ندان،صحبت با کارم  •

 بازرسی، آزمایش و نگهداری سیستم های کنترل ریسک  •

 سازنده و تامین کننده  شرکت های  استفاده از اطالعات، مانند دستورالعمل های  •

 اق بیافتند.  فتجزیه و تحلیل سوابق و داده ها، مانند گزارشات سوانح و حوادثی که نزدیک بود ات  •

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

 حفظ کنترل های موثر

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

 می توانند در طول زمان تغییر کنندارزیابی های خطرات و ریسک را به طور منظم بررسی کنید، چون اینها    •

 به طور منظم تمامی کنترل های مهندسی را بررسی، آزمایش و نگهداری کنید  •

 قرار دهید فردی را مسئول ریسک ها و کنترل های آنها    •

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

 تواند تحت تأثیر آنها قرار بگیرد، صحبت کنید.  ی  که م  فردیدر مورد کنترل های خطرات و ریسک برای هر    واضحه طور  ب  •

 مجدد، برای کنترل های اداری.   به طور منظم کارکنان را آموزش دهید از جمله آموزش  •
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 : نمونه دفتر ثبت خطر و ریسک پیوست

 های دارای ریسک باال یا بزرگ نیاز به دفتر ثبت پیچیده تری داشته باشند. واحد صنفی  های با ریسک پائین مناسب است. ممکن است    واحد صنفی: این دفتر ثبت خطر برای  توجه

 

 حاضرین:

 

 تاریخ: 

 

 بازبینی:

 

چه کنترل های  اقدامات

؟بیشتری الزم است  
 کنترل های موجود

 ارزیابی ریسک
 شماره خطر آسیب بالقوه

دام توسط اق مهلت تاریخ تکمیل  پیامد احتمال رتبه ریسک 

 
    

 
     

           

           

           

           

           

           

           

           



 

 

 

 

 

 ٢٠١٨* اوت  اول،    ١٦٩٥ راهنمای شماره 

 است ٢٠١٨ماه مه  منتشر شده در   ١٦٩٥ راهنمای  جایگزینراهنما * این 

 EPA Victoriaمجاز و منتشر شده توسط 

Level 3, 200 Victoria Street, Carlton VIC 3053 
1300 372 842 (1300 EPA VIC)  

 پیدا کنید epa.vic.gov.auدر  PDFاین نشریه را می توانید آنالین به صورت 

 

تماس   450 131اگر نیاز به کمک مترجم شفاهی دارید یا می خواهید این سند ترجمه شود، لطفا با شماره

 اعالم کنیدبگیرید و زبان مورد نظر خود را 

 

 

 
 




