
 

 
 

  

 یاز شما برا تیحما: صنفی ییراهنما

 یستیز طیمحعمومی  فیوظا انجام

 

        ٢٠١٩آوریل  ١٧٤١شماره  چاپ                   رسانی  رگه اطالعب

 ستیز  طیرا که به مح  یخطرات  تیمسئول  فردی  رحاصل خواهد کرد که ه  نانیچارچوب اطم  نیآغاز خواهد شد. ا  ٢٠٢٠  هیژوئ  ١  خیدر تار  دی جد  یقانون  چارچوب

ی را که ریسک های دی، ما باGED طبقشود.  یاعمال م ساکنین ویکتوریا همه در مورد( GED) محیط زیستی یعموم فهی. وظبعهده می گیردکند،  یوارد م

قانون حفاظت از   از اهداف GED. میو آنها را کاهش ده میدرک کن وجود داشته باشد،و زباله  یآلودگ قی از طر ستیز طیسالمت مردم و مح ممکن است برای 
 کند.  یم  یبان ی)قانون( پشت  ٢٠١٧  ستیز  طیمح

  گرید  ی هایبانیمشاوره و پشت  ،ییکنند. ما راهنما  عملیتعهدات خود را    دیبدانند چگونه با  که  میکرد تا به آنها کمک کن  می خواههمکاری    واحدهای صنفیبا    ما

 کرد.  میخواه  فراهمرا  

 :دیبا  واحدهای صنفی،  GEDاز    یرویپ  یبرا 

 دنبال کنندرا    یمراحل عمل •

 . دناستفاده کنی  ستیز  طیمح  خوبکار    یها   وهیاز ش •

 

 GEDطبق کار کردن 

کار متفاوتی انجام دهند. بسیاری از آنها در حال حاضر شیوه های مدیریتی خوبی را دنبال می نمایند    ،GEDبرای رعایت  مجبور نیستند    واحدهای صنفیاکثر  

 کمک می کنند. این شیوه ها عبارتند از:  GEDکه به آنها در مورد پیروی از  

 شغلی  ایمنی  و  بهداشت  های  مسئولیت  رعایت •

 صنعتی  استانداردهای  رعایت •

 بهترین شیوه های مدیریت صنعتی  از  استفاده •

 .زیست  محیط  به  مربوط  دیگر  قوانین  از  پیروی •

 

GED    خود را طوری مدیریت کنید که هر ریسکی را برای محیط زیست کاهش دهید.  واحد صنفیفقط روشن می سازد که شما نیاز دارید 

به شما و ما یک چارچوب    GEDمی تواند کمک کند.    GEDباید انجام دهید،  اگر برای شما روشن نیست که برای محافظت از محیط زیست چه کاری  

 .اقدام کنیدرای کاهش آنها  بو  را درک کنید  ریسک ها  از آن  پیروی  می دهد تا با  مشخص  

 می دهد که  همچنین به ما ابزارهایی  این قانون  آنها را روشن می کند.    الزاماترا انجام نمی دهند، این قانون    که کار درست  واحدهای صنفیآن دسته از  برای  

 . خواهد بود  یکسان  و  عادالنهبرای همه    صحنه عملبه این ترتیب .  کنیمبه پیروی  وادار کردن    پیدا کنیم و آنها را  متخلفین را

GED  چیست؟ 

  طیمح  ایسالمت انسان    بر  بیآسریسک    ایجاد  که ممکن است باعث  سروکار دارد  یتیفعالبا  که    یفرد"  :فیتعر

 "خطرات را به حداقل برساند.   نی، ا(به طور معقول عملی)  امکانحد  تا    بایدزباله شود،    ای  یآلودگ  طریق  از  ستیز

 .هستند   خود آن ریسکبرابر با  که    سکیر  تیریمدهایی برای  کنترل  گذاشتن    به معنی  ،یبه طور معقول عمل

نیز    موارد زیربه    همچنیناست.    ستیز  طیر محب  بی آس  یاحتمال  ریو تاث  ب یمربوط به احتمال وقوع آسامر    نیا

 : مربوط می شود

 در دسترس هستند  ییچه کنترل ها •

 دارند   نهیچقدر هز •

 می گویند.  "سطح آگاهی  "  که به آن  ،دانند  یمهایی  چه چیز  سکیمعموال در مورد ر  واحدهای صنفی •

 . دارند وجود  کنترل    یبرا دیگری    یها  نهیگزچه     •

 اطالعات بیشتر

 www.epa.vic.gov.au با ما تماس بگیرید:

1300 372 842 (1300 EPA VIC) 

 :صنفیرهنمودهای 

www.epa.vic.gov.au/business-and- 

industry/guidelines 

 به قوانین جدید: انتقال

www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 درک قوانین جدید:
engagement@epa.vic.gov.au 

 

 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-
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 سطح آگاهی درک 

این مورد،  بدانند.    دیباچه    ایدانند    یمچه    ستیز  طیسالمت مردم و مح   رب   بیآس  ریسک های  ای  بیدر مورد آس  واحدهای صنفیکند که    یم  فیتوص  آگاهیسطح  

 . دانندچه چیزی می  ،  ریسک ها را از بین برده یا کاهش بدهندتوانند    یکه م  ییدر مورد کنترل ها  که آنها  دهد  یم  حیتوض  نیهمچن

 . مطلع باشیدآنها    دادن  کاهش  یو چگونگ  دداشته باش د  نشما می توان  یها  تیفعالریسک هایی که در مورد    دی ، شما باGED  طبق

 : زیر بدست آورید  قیاطالعات را از طر  نیا  دی توان  ی. شما مدیاستفاده کن  معتبراز منابع قابل اعتماد و    دی، شما باآگاهی  نیا  کسب  یبرا 

 تانو صنعت    صنف •

 ی دولت  یو سازمان ها   قانون گذاران •

 مستقل  یسازمان ها •

 باشد:   ریتواند شامل موارد ز  یم  یو صنعت صنفی آگاهی

 بطور امن   ها  تیانجام فعال  یبرا اصناف    دستورالعمل هایاسناد و   •

 مانکاران یکنندگان و پ  نیتام  طرف  و اطالعات از  هاراهنما •

  یمنیاداده های    و برچسب های  ها  کاتالوگ •

 از محصوالت   منیاستفاده ا  یکنندگان برا   دی تول  یدستورالعمل ها •

 زات یاستفاده از تجه  یآموزش در مورد چگونگ •

 سهیم هستندها    تیکه در فعال  یکسان  نیب  یقرارداد  یتوافقنامه ها  •

 .صنفی  یو سازمان ها  یصنف  یانجمن ها  طرف  از  ییو راهنما  هااسناد، راهنما •

 باشند:   ریتوانند شامل موارد ز  ی( مWorkSafeو    Sustainability Victoria)از جمله    یمقامات دولت  گریو د  EPAاز    ی دولت سازمانقانون گذار و   دانش

 یفن  یها   ادداشتیو    هاراهنما •

   قانونی برای اجرای قانونو پیگیری های  تعقیبات  نتایج  مربوط به    ماتیتصم •

 (. واحد صنفی شما  برایخاص  مشاوره )شامل مشاوره   •

 : زیر باشد  مانند  ییسازمان ها  یی ازتواند شامل گزارش ها  یم  مستقل ی سازمان ها دانش

 ا یاسترال  یاستانداردها •

 دانشگاه ها  •

 .ستیز  طیمح  نیمهندس •

 . ابدی  یم  رییوجود دارد تغ  دیخطر جد  کیکه    یزمان  ای  ابدی  یتوسعه م   ی جدیدندهایآها و فر  ستمیس   ،یتکنولوژ   همچنانکه  آگاهی  سطح
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 کمک کنیم  آگاهی سطح ما چگونه می توانیم به 

 کرد.   میخواه  همکاریو کنترل خطرات    ییدر شناسا  واحدهای صنفیکمک به    به منظور  ییها  ییراهنماتدوین    یبرامربوطه    فبا صن  ما

 باشد:   ریممکن است شامل موارد ز  نیا

 ی طیمح  ستیو ز  یارائه اطالعات در مورد مسائل مهم بهداشت •

 باشد   دیمف  مقررات  و  نیدر مورد قوان  واحد صنفی  آموزش  یبرا   می تواند  ییراهنما  وقتی کهاز ابتکارات    تیحما •

 . ی نکرده اندرویپاز قانون    یا بطور مکرر  یبه طور جدیک صنف    یاعضا وقتی    صنفیهای  واحد  آموزش   •

 . دیریخود تماس بگ  یبا انجمن صنف  دیتوان  یم  نیهمچن  شما

 تان   یطیمح  ستیاثرات ز  تیریمد  یدر مورد چگونگ   شتریاطالعات ب  یبرا  

epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 

 


