شرکت آب و فاضالب اهواز
فرم شماره  – 3گسارش ( HSEتحلیلی  -نهایی)
این فرم حداکثر تا سه هفته پس از وقوع حادثه به دفتر بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شرکت ارسال گردد.
تبریخ وقوع حبدثه:

نبم اداره/تأسیسبت:
نبم و نبم خبنوادگی مذیراداره/تبسیسبت:
نبم و نبم خبنوادگی مسئول/سرپرست بخص حبدثه
دیذه:

سبعت وقوع حبدثه:
سبعت ارسبل گزارش:

آدرس هحل حادثِ:
ًَع فعالیت:

ًام وارگاُ:

تعذاد ضیفت:

ًام وارفزها ( پیواًىار ):

تعذاد پزسٌل:

تلفي:

هحل ٍلَع حادثِ:

پیاهذ اًساًی حادثِ (هطخصات فزد یا افزاد حادثِ دیذُ):
فعالیتی وِ ضخص در
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

ضوارُ هلی

سي

ٍضعیت
تأّل

ساتمِ
عٌَاى ضغل

وار
(هاُ)

ٍضعیت استخذام

تحصیالت (آهَسش
هزتثط تا وار)

ٌّگام ٍلَع حادثِ در
حال اًجام آى تَدُ
است

سَاتك
دارٍ،الىل یا
هَاد هؤثز

آخزیي تاریخ
اًجام
هعایٌات
ادٍاری

تعذاد
رٍسّای اس
دست رفتِ
در اثز حادثِ
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صفحه 1

ضزح الذاهات پشضىی صَرت گزفتِ تزای افزاد حادثِ دیذُ:

پیاهذ تأسیسات /تجْیشات حادثِ (ضزح هطخصات اتٌیِ یا تجْیشات یا اهَال خسارت دیذُ ،هیشاى احتوالی خسارت تز حسة ریال یا درصذ):

پیاهذ سیست هحیطی حادثِ (ضزح جشئیات تخزیة صَرت گزفتِ تز آب ّای سطحی ،آب ّای سیز سهیٌی ،خانَّ ،ا ،پَضص ّای گیاّی ،حیات جاًَری):

هحل ٍلَع حادثِ :

هحیط تاس

هحیط سزتستِ

ضزایط جَی حاون در حیي ٍلَع حادثِ:
آفتاتی

تزفی

تارًذگی

یخثٌذاى

سایز هَارد

طَفاًی

اظْارات ضَْد حادثِ :
ردیف

نبم و نبم خبنوادگی

سن

عنوان ضغل

سببقه کبر

ضرح اظهبرات
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ضزح واهل حادثِ ( در صَرت ًیاس ًمطِ ّا ،تصاٍیز ٍ سایز هذارن تِ گشارش پیَست ضَد):
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صفحه 2

الذاهات اًجام ضذُ تَسط وارفزها یا پیواًىار تالفاصلِ پس اس ٍلَع حادثِ:

تعذاد ٍ ًَع حَادث اتفاق افتادُ تزای تخص/فزد حادثِ دیذُ در یه سال گذضتِ (درصَرت جَد):

تذاتیز ایوٌی پیطگیزاًِ هَجَد لثل اس حادثِ:

دلیل هَثز ًثَدى الذاهات وٌتزلی هَجَد تِ هٌظَر پیطگیزی اس حادثِ:

تجشیِ ٍ تحلیل علل تطخیص دادُ ضذُ حادثِ در ّز یه اس حَسُ ّای ،تْذاضت،ایوٌی ،هحیط سیست ٍ اًزصی:
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صفحه 3

ًتیجِ گیزی ًْایی حادثِ:

الذاهات اصالحی پیطٌْادی جْت عذم تىزار حادثِ (فٌی هٌْذسی ،هذیزیتی ،آهَسضی ٍ غیزُ(:

اعضاء وویتِ تخصصی تْیِ گشارش حادثِ HSE
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سوت

اهضاء
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صفحه 4

