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 7اردیبهشت روز ایمنی و حمل و نقل گرامی باد

هفته ایمنی حمل و نقل

سیستم مدیریت ایمنی

حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد به شمار می رود که

مدیریت بحران

فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و پایه مبادله های
بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است .از این رو بخش
حمل و نقل را باید یکی از مؤلفه های اصلی در تشخیص جوامع رشد
یافته دانست .پیشرفت متوازن بخش حمل و نقل در تمامی شیوه ها و
بهره برداری مناسب از آن به عنوان پیش نیاز توسعه بخش ها به افزایش

Railname.ir

سیستم های قوی برای برنامه ریزی اضطراری ،امری ضروری برای هر فرد موظفی می باشند و این سیستم ها باید اطالعات مورد نیاز
برای تامین خدمات اضطراری را پوشش دهند تا بتوان قابلیت برنامه ریزی طرح های اصلی و واکنشی خود را در برابر حوادث
بزرگ ،ارائه دهند .از موارد مهم دیگر می توان به آن دسته از جنبه های  smsاشاره کرد که مستقیما مربوط به ترتیبات واکنشی
اضطراری هستند ،برای مثال می توان به آموزش برای موارد اضطراری و آزمایش طرح های اضطراری و اورژانسی ،اشاره کرد.

امنیت ملی منجر می شود و زمینه ساز توسعه سیاسی و اجتماعی نیز

مدیریت تغییرات

خواهد شد .امروزه کشورهای توسعه یافته دارای زیرساخت های
مناسب حمل و نقل و به دنبال آن ایمنی در انواع عرصه های هوایی،

برای سازمان مهم است که قادر باشد که ریسک هایی جدیدی را که ممکن است در عملیات های سازمان بوجود آیند ،شناسایی

جاده ای ،دریایی و ریلی هستند که نشان از توجه دولت ها به حمل و

کند و به آنها پاسخ دهد که این شناسایی و پاسخ دادن باید باید با توجه به الزامات مورد نیاز در رابطه با تغییرات مهم در دستور العمل

نقل و اختصاص اعتبار کافی به آن دارد..

( EU) 2016/798و  CSMبرای ارزیابی و بررسی ریسک (قانون اجرایی کمیسیون ( ،(EU) 2013/402انجام شود .سیستم
 SMSباید نشان دهد که دستورالعمل هایی برای ارزیابی این ریسک ها و اجرایی کردن اقدامات جدید کنترل ریسک در موقعیت

ایمنی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است که از یک طرف
اطمینان شبکه حمل و نقلی کشور را باال می برد و از طرفی نیز باعث
توسعه اقتصادی می شود .در این میان عامل انسانی به عنوان مهمترین
مقوله در ایجاد آن نقش دارد؛ از این رو ایمنی حمل و نقل نیازمند
عزمی ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است .

های مناسب ،می باشد .که این نیازهای تمام انواع و سطوح تغییرهای قابل توجه و تغییرات جزئی ،دائمی و موقت ،فوری و دراز
مدت را ،برآورده می کند .که این باید به تغییرات در این موارد اعمال شود :نوع های فعالیت ها – تجهیزات  -دستور العمل ها –
سازمان  -کارکنان یا تعامل ها و برهم کنش ها .این فرآیند باید اجازه این را بدهد که ریسک ها در حالتی مناسب و با دقت مورد
ارزیابی قرار بگیرند که این حالت شامل عوامل انسانی و سازمانی می باشد ،و در جای مناسب و برای کنترلی منطقی  ،اقداماتی باید
منظور گردند.

برنامه ریزی عملیاتی و کنترل
این سازمان باید نشان دهد که فرآیندهای مربوط و مرتبط برای مدیریت ریسک های عملیاتی از طریق  ،SMSرا دارد که این فرآیندها شامل تضمین اینکه کارکنان درک مناسبی از ریسک های عملیاتی که
با آن مواجه می شوند ،داشته باشند و همچنین تضمین اینکه مقیاس های کنترل چگونه هستند و اینکه آنها صالحیت و آموزش مناسب را برای مدیریت این ریسک ها مطابق با اسناد سیستم مدیریت ایمنی،
داشته باشند .سازمان باید اطمینان دهد که وسایل نقلیه یا زیرساخت ها به صورت ایمن مطابق با نیازهای مربوطه تحت شرایط عملیاتی متفاوت (به عبارتی دیگر ،شرایط معمولی ،تخریب شده و اضطراری) که
شامل استفاده از دارایی ها برای اهداف آزمایشی (به عنوان مثال آزمون رفتارهای در حال اجرا وسایل نقلیه قبل از اینکه مجوز صادر شود) و شرایط استثنایی (مانند حمل و نقل های بخصوص مثل انتقال مواد
هسته ای) می شود ،مورد استفاده قرار بگیرند.

ارزیابی عملکرد
تمامی سازمان ها باید ارزیابی کنند که چگونه عملکردهایشان را انجام می دهند .تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم مدیریت ایمنی برای درک نقاط ضعف  SMSحیاتی می باشد که با آن تحلیل بتوان استراتژی
ها را جهت بهبود ،توسعه داد .برای این موضوع سه  3المان و موضوع اصلی وجود دارد :نظارت بر عملکرد  ،SMSانجام دادن بازرسی های داخلی ،و بررسی مدیریت .ترکیب دو المان و عنصر اولی تصویر
کلی ای از عملکرد  SMSرا به ما می دهد ،و المان سوم نشان می دهد که بر اساس اطالعات به دست آمده ،رهبری چه کاری را انجام خواهد داد.

نظم و ترتیب در محل کار الفبای ایمنی است

ایمنی ماشین آالت ،ابزار و تجهیزات
کارکنان بسیاری وجود دارند که با ماشینآالت ،ابزار و تجهیزات ،روزانه سر و کار دارند .محلهای کار بدون آنها برایشان ،کارایی ندارد؛ هرچند ،کار با این ماشینآالت و تجهیزات ،در صورتی که به
طرز درست از آنها استفاده نشود دارای پتانسیل ایجاد آسیبهای جدی یا مرگ و میر میباشد .به طور کلی خطرات بالقوه متعددی وجود دارند و عبارتند از:
مخاطرات ایمنی  :تماس با قطعات متحرک  -تماس با برق ،گرما ،آتش ،سرما و انرژیهای دیگر  -تماس با گاز و مایع تحت فشار
مخاطرات بهداشتی  :تماس با مواد شیمیایی مضر و یا خطرات بیولوژیکی  -قرار گرفتن در معرض صدای مضر ،تابش ،و /یا لرزش  -قرار گرفتن در معرض خطرات ارگونومیک یا MSD
چگونه ایمنی ماشینآالت ،ابزار و تجهیزات میتوانند بر کسب و کار شما تاثیر بگذارند  :یک محیط ایمن ،به عبارتی یک محل کار سودبخش و کارا میباشد .بهداشت و ایمنی تنها یک الزام
قانونی نیست :بلکه یک فرصت کسب و کار است .شما میتوانید مجموعه درآمد ساالنه شرکت خود را با بهبود عملکرد سالمت و ایمنی که باعث کاهش هزینههای مرتبط با تلفات قابل اجتناب و آسیبهایی
که منجر به از دست دادن زمان میشود ،تقویت کنید و در نهایت منجر به بهرهوری باالتر گردید.
چه کاری میتوانید انجام دهید  :ماشینآالت و تجهیزات دیگر موجود در محل کار ،در صورتی که به درستی بکار گرفته نشوند ،میتوانند خطرناک باشند .هرکسی که در کارخانه در معرض استفاده
از این تجهیزات قرار میگیرد ،بایستی به منظور استفاده از آنها ،به طور کامل آموزش ببیند و اطالعاتش به طور پیوسته به روز نگه داشته شود.در اینجا راههای دیگری مطرح شده که به کارکنان در هنگام
استفاده از این ماشینآالت کمک میکند تا در امان باشند.
 محل کار را تمیز نگه دارید ،مرتب و همچنین جاروب کشیده و به خوبی روشن باشد؛ کفها باید همسطح و دارای سطحی بدون لغزش ،باشند. هیچیک از دستگاههای محافظ و گاردها را برندارید؛ مطمئن شوید که قبل از شروع عملیات ،آنها در محل خود و در شرایط کاری خوب قرار گرفتهاند. روند قفل کردن اینگونه ماشینآالت و تجهیزات را قبل از هرگونه اقدام ،تمیز کردن ،و یا هرگونه تنظیم نمودن ،دنبال کنید. تمامی دستگاههای ایمنی را قبل از انجام هر کاری بررسی و تنظیم نمائید. بر اساس آنچه به نسبت نیازمندیهای کارتان به شما توصیه میشود ،لباسهای مخصوص محافظت شخصی به تن کنید. اطمینان حاصل کنید از اینکه تمام ابزارهای برش و تیغهها تمیز و تیز باشند؛ آنها باید قادر به بریدن باشند ،بدون اینکه نیازی به اعمال فشار باشد. اطمینان حاصل کنید از اینکه فضای کافی در اطراف دستگاه موجود باشد. اطمینان حاصل کنید از اینکه تمام تجهیزات ثابت به صورت کامال مطمئن به کف زمین محکم بسته شده باشند. دستهایتان را از سر تیغهای برش و همه قطعات متحرک دور نگه دارید. از حرکات غیر معمول بپرهیزید؛ سر خوردن ناگهانی میتواند شما را به سمت ابزار برش و تیغهها پرتاب کند. دستگاه را در حال کار و بدون همراه ترک نکنید :برق آن را قطع کنید. توجه اپراتور را منحرف نکنید(به عبارت سادهتر ،حواس اپراتور را پرت نکنید) .شوخیهای نامعقول میتواند منجر به آسیب جدی گردد..

صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یک نوع سرمایه گذاری است

مرگبار ترین سوانح ریلی تاریخ جهان
راه آهن کوبیشف ،شهر اوفا ،روسیه ۴ ،ژوئن ۱۹۸۹

یکی از بدترین فجایع تاریخ خطوط ریلی ،طی یک برخورد و انفجار اتفاق افتاد که جان بیش از  ۵۷۵انسان بیگناه در شهر اوفای روسیه را گرفت .در میان کشته
شدگان ،کودکان بسیاری نیز وجود داشت .طی این حادثه در  ۴ژوئن سال  ،۱۹۸۹لولهی گاز مایع قطار سوراخ شده و مایع آن به سمت ریل هدایت شد .دو قطار کامال
پر از مسافر که بین شهر نووسیبریسک و دریای سیاه حال حرکت بودند ،با سرعت تمام به یکدیگر برخورد کردند .گاز مایع نشتی روی خطوط آهن و جرقهی حاصل
از ترمز قطار ،موجب انفجاری مهیب شد .این انفجار بهقدری سهمگین بود که واگنهای قطار را تکهتکه ،شیشههای خانههای شهر آشا را خرد و تا فاصلهی  ۴کیلومتری
از آن ،تمامی درختان را نقش زمین کرد .از آنجاییکه اجساد بسیاری از کشته شدگان قابل شناسایی نبود ،آمار دقیقی از تعداد قربانیان این حادثه در دست نیست.

یازده ( )۱۱نکته برای رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار

 - 6بههمریختگیها را مرتب نمایید

از نظر گری ،محیط کار بههمریخته میتواند منجر به مشکالت ارگونومی و
مصدومیت شود چرا که کارکنان فضای کمتری برای حرکت دارند .او میگوید:
«وقتی جایی بههمریخته باشد ،احتمال مصدومیتهای بریدگی و جراحت باال
میرود .در این صورت شما آنقدر فضا برای راهاندازی درست ایستگاه کاری خود
و جابجایی در محیط نخواهید داشت .در این شرایط کارکنان باید هر لحظه برای
عبور از جایی به خودشان پیچ و خم بدهند».
ادارهی پرداخت غرامت کارکنان ایالت اوهایو پیشنهاد میکند که کارکنان پس از
 - 4از جاری شدن مواد در

استفاده از ابزارها و سایر مواد ،آنها را سر جای خود بگذارند و مواد غیرقابل استفاده

محیط کار جلوگیری کنید ( ادامه از شماره قبل )

را دفع کنند .ابزارها و مواد را از راهروها ،خروجیهای اضطراری ،تابلوهای برق و

زیرپاییهای محیط کار ،که میتواند پارچهای یا چسبناک باشد ،باید تمیز باشند

دربها جمع کنید و محیط را مرتب نمایید .سطلهای زباله را پیش از سرریز شدن

و بهخوبی نگهداری شوند .به گفتهی گری ،این کار از ترشح مواد خطرناک به

خالی کنید

نمایید که مواد خطرناک از طریق آنها به جاهای دیگر انتقال پیدا نمیکند.
عالوه بر این ،به نظر نورتون ،برای جلوگیری از انتقال آلودگی به پروتکلهای
پاکسازی جداگانه برای هر مکان نیاز است .برای مثال ،هرگز نباید از همان
کفشویی که در یک جا برای پاک کردن روغن استفاده شده در جای دیگر
استفاده نمود.
به گفتهی گری ،اگر مواد ،سمی باشند ،ممکن است به تست بهداشت صنعتی،
تغییر لباس کار و استحمام نیاز شود .آرنهولز میگوید :کارکنانی که با مواد سمی
سر و کار دارند نباید با لباس کار به خانه بروند.
 - 5از ریختن اشیاء جلوگیری به عمل آورید

حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید

سایر جاها جلوگیری میکند .همهی زیرپاییها را بررسی کنید تا اطمینان حاصل

 - 7مواد را به درستی انبار کنید

گری اشاره دارد که محافظهایی مثل تخته محافظ ،ریل محافظ یا روکش
میتوانند از ریختن اشیاء بر روی کارکنان یا تجهیزات جلوگیری کنند .به نظر
پائول اریکو ( ،)Paul Erricoمشاور ایمنی ،سایر راهکارها عبارتند از:
• از جعبهی انباشت استفاده کنید
• مواد و ابزار را درست روی میز قرار دهید

 ،در محلهای انبار نباید موادی انباشته شوند که خطر انفجار ،آتشسوزی یا انتشار
سم را به همراه دارند.
به گفتهی اریکو ،اشتباهی که بعضی از کارکنان مرتکب میشوند این است که
نردبانهای انبار یا سایر اقالم را در کابینتهای برق میگذارند ،این کار عالوه بر
این که خالف قوانین  OSHAاست ،تابلوی برق را مسدود میکند و ممکن است

• اشیاء سنگین را در قفسههای پایین بگذارید

باعث آتشسوزی شود.

• تجهیزات را دور از لبهی میز قرار دهید

او میگوید« :من چنین مشکلی را در محیطهای دیگر هم دیدهام .باعث شگفتی

• از انباشتن اشیاء در جاهایی که محل عبور کارکنان است خودداری کنید

است که کارفرمایان اصال به این مشکالت توجهی ندارند .توجه آنها به محیط

نورتون میگوید :برای محیط کار چیدمانی در ذهن خود طرح کنید که کارکنان
هنگام رفت وآمد در معرض خطر قرار نگیرند.

تولید ،محلهای نگهداری ،انبار یا سایر مکانهای ذخیرهسازی بسیار اهمیت دارد؛
زیرا همینها هستند که باعث بروز مشکالت ذخیرهسازی و انبارش میگردند».
مواد و تجهیزات استفادهنشده را باید دور از دسترس کارکنان انبار کرد .بر اساس

همکارانی که در این شماره ما را یاری داده اند :آقایان علی حکامی قاسمی  ،فضل اله همتی  ،پیمان حبیبیان و خانم هاجر محمودی

