شرکت آب و فاضالب اهواز
فرم شماره  – 1گسارش حادثه ( HSEفوری)
این فرم حداکثر سه ساعت پس از وقوع حادثه به دفتر  HSEشرکت آب و فاضالب اهواز به انضمام فرم گسارش حادثه تأمین اجتماعی ارسال گردد

تبریخ ٍقَع حبدحِ:

ًبم ادارُ/تأسیسبت:

سبػت ٍقَع حبدحِ:
سبػت ارسبل گشارش:
تلفي:

آدرس هحل حبدحِ:
هحل ٍقَع حبدحِ (تَصیف هکبًی کِ در آى حبدحِ ایجبد ضذُ است):

ًَع حبدحِ (هبًٌذ آتص سَسی ،سقَط اس ارتفبع ،بزق گزفتگی ٍ:)...

پیبهذ

اًسبًی
فَت

تجْیشات ٍ اهَال
هصذٍهیت

هسوَهیت حبد

خسبرت بِ

سیست هحیطی
آلَدگی

تَقف تَلیذ/ػولیبت

تأسیسبت

سبیز

آب

َّا

خان

پَضص
گیاّی

جاًَری

ون

ضذت(هقیبس)
ً ....فز

ً ....فز

ً ....فز

هتَسظ
سیاد

ضزح هختصز حبدحِ( اػن اس چگًَگی ٍقَع حبدحِ ،سبػت ضزٍع ،فزایٌذ گستزش حبدحِ ،افزاد درگیز ،اًزصی ٍ حبهل ّبی هؤحز در ایجبد حبدحِ ٍ غیزُ):

اقذاهبت فَری اًجبم ضذُ بِ هٌظَر کٌتزل حبدحِ:

ػلل احتوبلی بِ ٍجَد آٍرًذُ حبدحِ (هبًٌذ اًجبم اػوبل ًبایويٍ ،جَد ضزایظ ًبایوي ٍ یب سبیز ػلل احتوبلی دیگز کِ ببػج ایجبد حبدحِ ضذُ است):

سوت تْیِ کٌٌذُ:

تبئیذ کٌٌذُ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

اهضبء:

اهضبء:

ًسخِ اصل ایي فزم در دفتز بْذاضت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیست ضزکت ًگْذاری هی ضَد.

دستَرالؼول تکویل ایي فزم در پطت بزگِ آهذُ است...

کذ فزم 000/FR/11 :

راٌّوبی تکویل فزم ضوبرُ  - 1گشارش حبدحِ ( HSEفَری)
تؼبریف ٍ اصطالحبت:
حبدحِ :ػثارتست اس ّز رٍیذاد تزًاهِ ریشی ًطذُ وِ هٌجز تِ آسیة واروٌاى ،صذهِ تِ تجْیشات/تأسیسات ،هحیظ سیست ،اتالف ٍ ّذر رفت هٌاتغ ٍ حاهلْای اًزصی گزدد.

هحل ٍقَع حبدحِ :هطخصات هىاًی است وِ حادحِ در آى اتفاق افتادُ است (هاًٌذ داخل فیلتزاسیَى ،خظ اًتمال ،ایستگاُ ولزسًی ٍ غیزُ)
ًَع حبدحِ :تَصیفی اس چگًَگی رخذاد حادحِ هی تاضذ (هاًٌذ آتص سَسی ،سمَط اس ارتفاع ،تزق گزفتگی ،حَادث هَتَری ،غزق ضذگی ٍ غیزُ (پیبهذً :تیجِ ای است وِ حادحِ در پی داضتِ است اس آى
جولِ هیتَاى تِ پیاهذّای اًساًی ،آسیة تِ تجْیشات یا اهَال ،هحیظ سیست ٍ غیزُ اضارُ ًوَد.
ضزح هختصز حبدحِ :در ایي لسوت چگًَگی ٍلَع حادحِ ٍ فزآیٌذ گستزش آى تیاى ضذُ ٍ افزادی وِ در ایجاد حادحِ درگیز تَدُ یا اس آى هتأحز ضذُ اًذ تِ اختصار هؼزفی هی گزدًذّ.وچٌیي السم است
سهاى دلیك ضزٍع حادحِ تیاى ضَد.
اقذاهبت فَری بِ هٌظَر کٌتزل حبدحِ :الذاهات اٍلیِ ای است وِ تالفاصلِ پس اس ٍلَع حادحِ تِ هٌظَر ًجات افزاد ،جلَگیزی اس اتالف هٌاتغ ٍ حاهل ّای اًزصی ،حفظ اتٌیِ /تأسیسات یا هحیظ سیست
صَرت هی پذیزد.
ػلل احتوبلی بِ ٍجَد آٍرًذُ حبدحِ :در ایي لسوت ػَاهلی وِ تاػج ایجاد حادحِ ضذُ است تیاى هی ضَد(هاًٌذ اًجام اػوال ًا ایويٍ ،جَد ضزایظ ًا ایوي ٍ یا سایز ػلل احتوالی دیگز وِ تاػج ایجاد
حادحِ ضذُ است).
تْیِ کٌٌذُ :ضخصی است وِ اعالػات هزتثظ تا حادحِ را جوغ آٍری ًوَدُ ٍ فزم را تْیِ ٍ تٌظین هی ًوایذ.
تبییذ کٌٌذُ :ضخصی است وِ فزم حادحِ را پیص اس ارسال ًْایی اهضاء ٍ تاییذ هی ًوایذ.

-----------------------------------حَادحی کِ ببیذ تَسظ ایي فزم گشارش ضًَذ------------------------------------حَادث هْن حَسُ ایوٌی:
حَادحی وِ در هحیغْای صٌؼتی ٍ غیز صٌؼتی هٌجز تِ هزي ،هصذٍهیت (آسییْای ًاتَاى وٌٌذُ دائوی) ،تزای ولیِ افزاد (واروٌاى رسوی ،پیواًی ،لزاردادی ،پیواًىاراى ،تاسدیذوٌٌذگاى ٍ هزاجؼِ وٌٌذگاى)یا
آسیة اساسی تِ تأسیسات گزدد.
حَادث آتص سَسی یا اًفجار وِ هَجة ٍارد ضذى صذهات جذی ٍ یا اس وار افتادى یه یا چٌذ ٍاحذ ٍ یا تَلف تَلیذ گزدد.
حَادث هزتثظ تا ًطت گاسّای سوی ٍ لاتل اضتؼالً ،طت ٍ ضىستگی خغَط ضثىِ آتزساًی ٍ جوغ آٍری فاضالب وِ هَجة آسیة جذی تِ پزسٌل (ًاتَاى وٌٌذُ دائوی) ٍ تأسیسات هی ضَد ٍ یا سثة
آلَدگی در سغح ٍسیؼی اس هٌغمِ گزدد ٍ در داخل جاهؼِ تاستاب گستزدُ ای(رساًِ ای) داضتِ تاضذ.
ولیِ حَادث غیز هتزلثِ عثیؼی اس لثیل سلشلِ ،راًص سهیي ،صاػمِ ،گزدتاد یا عَفاى ضذیذ وِ سثة تخزیة ولی ٍ یا تخطی اس تأسیسات ٍ وارگاُ ّا گزدد.
ولیِ تصادفات ٍسایل ًملیِ در داخل ٍ یا خارج (هسیزّای درٍى یا تزٍى ضْزی) ادارت ٍ تاسیسات ٍاتستِ تِ ضزوت وِ هٌجز تِ فَت یا لغغ ػضَ افزاد (واروٌاى رسوی ،پیواًی،لزاردادی ،پیواًىاراى،
تاسدیذوٌٌذگاى ٍ هزاجؼِ وٌٌذگاى) گزدد.
ضىستگیْا ،دررفتگی هفاصل ،سَختگی ٍ آسیة تِ چطن ،صذهات ًاضی اس ضَن ّای الىتزیىی وِ ًیاسهٌذ ػولیات احیاء تاضذ.
واّص سغح َّضیاری تِ ػلت ووثَد اوسیضى ٍ ٍجَد آالیٌذُ ّای سوی (در فضاّای هحذٍد(
ولیِ حَادحی وِ هٌجز تِ تیص اس سِ رٍس غیثت اس وار تزای هی ضًَذ.
حَادث هْن حَسُ بْذاضت:
تیواریْای ضغلی هٌجز تِ فَت (آستستَسیس ،سزعاى ٍ غیزُ پس اس تاییذ پشضه هتخصص ٍ وویسیَى پشضىی)
تیواریْای ضغلی هٌجز تِ اس وار افتادگی دائن یا تغییز ضغل (پس اس تاییذ پشضه هتخصص ٍ وویسیَى پشضىی)
اپیذهی ضذى تیواریْای غیز ضغلی ّوچَى هسوَهیتْای غذایی ،اسْال ٍ استفزاؽ تِ تطخیص پشضه ٍ یا اتتال ّز وذام اس وارگزاى ،وارفزهایاى ،پیواًىاراى ضزوت تِ تیواری ّای ػفًَی ًظیز ّپاتیت ،وشاس،
ایذس ،هاالریا ،آًفَالًشای ًَع  ٍ Aیا ّز تیواری وِ تَسظ ٍسارت تْذاضت ٍ درهاى ٍ آهَسش پشضىی ٍ یا ساسهاى جْاًی تْذاضت تِ ػٌَاى تیواری خغزًان ٍاگیز ضذُ است (تِ هحض تطخیص)
سَختگیْای ضذیذ تیص اس  01درصذ ول تذى
ولیِ تیواریْای حاد ٍ هسوَهیتْای ًیاسهٌذ درهاى در هَاجِْ تا ػَاهل تیَلَصیه ،ػَاهل ػفًَت سا ٍ ػَاهل ضیویایی هحیظ وار
تذوز :تیواری ّای غیز هزتثظ تا هحیظ وار یا هزي ّای عثیؼی ًیاس تِ ارائِ گشارش ًذارًذ.
حَادث هْن حَسُ اًزصی ٍ هحیظ سیست:
حَادث صٌؼتی تأحیز گذار بز هحیظ سیست:
.0

حَادث هٌجز تِ آلَدگی آب ّای سغحی

.2

حَادث هٌجز تِ آلَدگی آّ ب ّای سیز سهیٌی اس لثیل چاُ چطوِ ٍ لٌات
حَادث هٌجز تِ آلَدگی َّا ٍ خان

.4

حَادث هٌجز تِ اس تیي رفتي پَضص گیاّی (عثیؼی ،فضای سثش،وطاٍرسی)
حَادث هٌجز تِ اس تیي رفتي جاًَراى(حیات ٍحص -اّلی)

.3
.5

حَادث سیست هحیطی تأحیز گذار بز صٌؼت:
حَادث سیست هحیطی تأحیز گذار بز صٌؼت:

.0
.2

خسارات ٍاردُ تز ضزوت (تجْیشات ٍ تأسیسات (ًاضی اس پذیذُ ریش گزدّا)
خسارات ٍاردُ تز ضزوت(تجْیشات ٍ تأسیسات) تز احز تالیای عثیؼی

هسئَلیت ػذم ارسبل بِ هَقغ فزم گشارش حبدحِ بز ػْذُ ببالتزیي هقبم هسئَل ٍاحذ هی ببضذ.

کد مدرک 033/FR/91 :

