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 ربانهم عملیاتی

شت  عوامل اج  رایی پسمانداهسالمت ،ایمنی و بهدا  

 رد کارگاه /واحدشغلی

8139سال    
 

 : کارگاه / واحد شغلی نام 

 نام ونام خانوادگی کارفرما/مدیر واحد شغلی:

 اجرایی پسماند : نام ونام خانوادگي مدیر

 : در کارگاه /واحدشغلینام و نام خانوادگي مسئول بهداشت حرفه اي 

 : آدرس کارگاه /واحدشغلی )محل اجرای برنامه(

ناظر اجرای برنامه : واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

.بهداشتی ودرمانی شهید  مرکز بهداشت  
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 پيشگفتار:

 5ده مشمول ماعوامل اجرایي ایمني و بهداشت  ،سالمتدستورالعمل  2،4با عنایت به مواد     

،  و الزام مدیریت های اجرایي پسماندها به تدوین برنامه سالمت قانون مدیریت پسماندها

لیاتي اعالم برنامه عم برای د واح يالگوی، بر آن شدیم تا با ارائه ایمني وبهداشت شاغلین

ماییم اقدام ن پسماندهادر تامین سالمت ایمني وبهداشت عوامل اجرایي اجرایي مدیریت ساالنه 

ني چارچوب کلي برنامه تامین سالمت ، ایمضمن تعیین  بر آن است تا سعي . در این کتابچه

،  به مستندسازی الزامات مرتبط با هریک از فصول  وبهداشت عوامل اجرایي پسماندها

 دستورالعمل بپردازد .

 نه تنهابا مطالعه وبررسي وارزیابي اطالعات ثبت شده در این مجموعه درسطح کشور      

 خواهد شدسیمای وضعیت سالمت عوامل اجرایي  پسماندها در واحد شغلي مورد نظر ترسیم 

ری بلکه با اولویت بندی شاغلین این گروه از مشاغل موجود در واحد شغلي ودرجه ریسک پذی

  تبیین گردد . 1398مدیریت ، اهداف وفعالیتهای اولي آنان در سال  آنان وتوان اجرایي

های انتظار داریم این کتابچه تحت  نظارت وبا مسئولیت مدیریت اجرایي هریک ازواحد      

شغلي برای کلیه  فرایندهایي که احتمال مواجهه  شاغلین تحت پوشش مدیریت مزبوربا 

ایید پسماند) از مرحله تولید پسماند تا مرحله دفع آن ( را موجب مي گردد تکمیل وپس از ت

یت بدیهي است مدیررکز بهداشت ذیربط به مورد اجرا گذارده شود . واحد بهداشت حرفه ای م

اجرایي مي تواند با تشکیل کمیته ای به سرپرستي کارشناس/کارشناسان بهداشت حرفه ای 

  . امکان همه جانبه نگری برای برخورداری ازبرنامه ای جامع وقابل اجرا را فراهم نماید
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 خط مشی  سالمت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی پسماندها :

 ز کاراهمگام با  تحول جهاني در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعي وبرخورداری همه افراد   

ار کشایسته ، شعار ارتقاء سطح سالمت، ایمني و بهداشت کلیه کارکنان  پسماند را سرلوحه 

 ی  کهت  کلیه افرادخود قرار مي دهیم و خود را متعهد به تامین سطح سالمت ، ایمني وبهداش

در عملیات مخلتلف جمع آوری دستي و ماشیني، حمل و نقل، جابجایي، بازیافت، پردازش، 

مات الزا انبار و دفع پسماند مشغول بکار هستند ، مي دانیم وراه ما تالش مستمر برای استقرار

 قانون مدیریت پسماندها ، است.  5های موجود دردستورالعمل اجرایي ماده وروش

 العملدر این تالش ما با تعیین مدیراجرایي بعنوان مسئول اجرای مقررات مندرج در دستور   

قانون پسماند و مسئول ایمني و  5سالمت، ایمني و بهداشت عوامل اجرایي مشمول ماده 

عیین بهداشت و جانشین آنها در شیفت های مختلف کار، نه تنها برنامه های اولي هرسال را ت

ر هر مي نماییم بلکه با آشنایي کلیه کارکنان اعم از شرکتي یا پیمانکاری د وبرنامه ریزی

امه ر برنموقعیتي  که در کار با پسماندها هستند  با مسئوالن ذیربط،  مشارکت فعال آنان را د

جلب مي نماییم و با کنترل عومل تهدید کننده سالمت ، انجام اقدامات اصالحي حوادث 

 ار را کاهش مي دهیم .  وبیماری های ناشي از ک

ته و ما خود را در برابرشرایط اضطرار ناشي از پسماند های مخاطره آمیز مسئول دانس      

 در هر زمان برای اجرای برنامه مقابله با این شرایط آماده مي سازیم .

 خاطرهباتالش جمعي ومشارکت فعال ما، درکنترل تولید پسماندها ، کاهش تولید پسماند م     

مه ، آمیزو ترویح دانش، فن آوری و روشهای نوین در پایان  برنامه نه تنها افراد از برنا

ار احل کمخاطرات پسماندها، انجام کار سالم و ایمن با پسماند مطلع خواهند بود بلکه تمام مر

 با پسماند در شرایط ایمن و سالم صورت مي گیرد.
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و اتکاء به همدلي و همراهي مدیران و  مدیریت شرکت با یاری جستن از قادرمتعال     

کارکنان خالق، پرتالش، فداکار و منضبط سازمان، مشتاقانه خویش را نسبت به اجرای 

 قانون مدیریت پسماندها ملزم ، ونیزبه 5روشهای موجود دردستورالعمل اجرایي ماده 

متعهد مي  بازنگری سالیانه خط مشي در ارتقاء مستمر سطح سالمت عوامل اجرایي پسماند

 داند .

 ام خانوادگی ن                                                                                                                            . 

 مدیر عامل/مدیر ارشد  
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 وضعيت موجود :   

  نوع فعاليت :

  نام محصول اصلی  :

 مصرف : مواد اوليه مورد 

  :شرح مختصر فرایند اصلی توليد /کار 

 

،     ……ميزان     بيمارستانی)عفونی( ،     ……ميزان     نوع پسماند توليدی: عادی

 ،     ……ميزان     ،  مخاطره آميز   ……ميزان     ،  صنعتی   ……ميزان     کشاورزی

 ویژگی  فرایند  /فرایندهایی که توليد پسماند دارند :

 فرایند )    (................

 فرایند )    (................

مواد/ترکیب  خالصه فرایند تولید نوع پسماند

 پسماند

محل تولید 

 پسماند

    عادی

بیمارستانی 

 )عفونی(
   

    کشاورزی

    صنعتی

    مخاطره آمیز

 وضعيت مواجهه عوامل اجرایی :

متوسط مدت  عوامل مواجهه/عامل  تعداد عوامل    نوع پسماند
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 اجرایي پسماند مواجهه روزانه

 عادی   

بیمارستانی    

 )عفونی(

 کشاورزی   

 صنعتی   

 مخاطره آمیز   

یا وجدول ذیل براساس  فهرست طبقه بندی کنوانسيون بازل وجود دارد  مخاطره آميزدر صورتی که پسماند ویزه و

 تکميل گردد :  دستورالعمل 1ماده  8جدول بند  2ردیف 

 کد بازل نوع/ترکیب پسماند
میزان  

 تولید)تن/ماه( 
 محل تولید

    

    

    

    

 : شاملساماندهی پسماندهای موجودانجام شده برای  اقدامات

 : برای پسماند های عادی

 صنعتي: برای پسماندهای

 برای پسماندهای .................

............................................................................................................................................................... 
 عوامل اجرایی سالمت،ایمني و بهداشتجود برای تامین تجهیزات مو ، تسهیالت ومكانات ا

 هاپسماند

 لین پسماندهای عادی :برای شاغ

 توضیحات مكان امكانات ،تجهیزات 
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 ----: بیمارستانی )عفونی(برای شاغلین پسماندهای 

 
 : کشاورزیبرای شاغلین پسماندهای 

 : صنعتیبرای شاغلین پسماندهای 

 
 :مخاطره آمیزبرای شاغلین پسماندهای 

 وتسهیالت بهداشتی وموجود

   

   

   

   

امكانات ،تجهیزات 

 وتسهیالت بهداشتی وموجود

 توضیحات مكان 

   

   

   

   

،تجهیزات امكانات 

 وتسهیالت بهداشتی وموجود

 توضیحات مكان 

   

   

امكانات ،تجهیزات 

 وتسهیالت بهداشتی وموجود

 توضیحات مكان 

   

   

   

   

امكانات ،تجهیزات 

 وتسهیالت بهداشتی وموجود

 توضیحات مكان 
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 غیر اختصاصی قابل دسترسی عوامل اجرایی پسماندها :و تجهیزات ، تسهیالت امكانات

 

 

 تعيين اولویت  ها :

افراد در  ،با عنایت به نوع پسماندهای ، فرایندهای کاردرمراحل مختلف  کار با پسماندها       

کار رش افمواجهه ،عوامل تهدید کننده سالمت آنها ونیز امکانات موجود در کارگاه در فرایند با

 میانگین امتیازات کسب شده برای هر یک از فرایندها به شرح جدول ذیل است :

 

   

   

   

امكانات ،تجهیزات 

 وتسهیالت بهداشتی وموجود

 توضیحات مكان 

   

   

   

   



 
9 

 

 ....ارزیابي. براساس امتیازات کسب شده در گروههای شاغلین پسماندها در کارگاه /واحد شغلي..................تاریخجدول الویت گذاری 

 

ط به 
امتياز مربو

تعداد 

ن در مواجهه
شاغلي

 

(
0-

5
) 

ک 
ط به ریس

امتياز مربو

مخاطره   )
0-

5
) 

ی 
ط به هزینه بر

امتياز مربو

ت
ال

مداخ
 

(
0-

5
) 

ی به 
ط به دسترس

امتياز مربو

ی مورد 
ن آور

ت /ف
امکانا

ی
الح

ت اص
نياز اقداما

 

(
0-

5
) 

ط 
ط به شرای

امتياز مربو

ی 
ی ، فرهنگ

سياس

طقه 
ی من

واجتماع
 

(
0-

5
) 

ت
جمع امتيازا

 

 الویت

        

        

        

        

        

شتر بری بی هرچه هزینه –هرچه ریسک خطر بیشتر ، امتیاز باالتر  -راهنما : هر چه تعداد شاغلین بیشتر ، امتیاز باالتر

مقبولیت  هرچه –هرچه دسترسي به امکانات برای اقدامات اصالحي  سهل تر امتیاز باالتر  –مداخالت بیشتر امتیاز کمتر 

 ونیاز منطقه بیشتر ، امتیاز باالتری تعلق مي گیرد .
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 امهبرنامه ریزی واجرای برن در الویت اول ،  براساس اطالعات منرج در جدول الویت گذاری

 د :مي باشن دول ذیل........................................با مشخصات ج..اغلینشگروه  ، 1398در سال 

 1398ال سبرنامه  اجرایجدول  اطالعات ....................................)گروه اولي (در برنامه ریزی و

 تعدادشاغلین محل /بخش/قسمت مراحل کار با پسماند 

   

   

   

   

   

 
 کلی : هدف

مشغول  لر مراحدکه .............................قسمت تامین سالمت، ایمني و بهداشت کارگران بخش / 

 بکار مي باشند 
 اهداف اختصاصی :

کلیه عوامل تهدید کننده سالمت ، ایمني وبهداشت  متصدیان 1398تا پایان  سال  -1

 ر گیرند.بي  قرامورد شناسایي ، ارزیا..................... .تولیدمشاغل .............قسمت 

 کلیه عوامل تهدید کننده سالمت ، ایمني وبهداشت  متصدیان1398تا پایان  سال   -2

 ردند .گا حذف ............قسمت ...................... شناسایي شده  کنترل یتولید.مشاغل 

ساعته تئوری  8کلیه مدیران وسرپرستان حداقل در یک  دوره  1398تا پایان  سال  -3

دستورالعمل شرکت وگواهي مربوطه را دریافت  15ویک روزه عملي موضوع ماده 

 .نمایند 
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ل در یک  حداقکلیه متصدیان مشاغل .............قسمت ............. 1398تا پایان  سال  -4

دستورالعمل شرکت  12ساعته تئوری ویک روزه عملي موضوع ماده  24دوره 

 .فت نمایند وگواهي مربوطه را دریا

 سایل حفاظتکلیه متصدیان مشاغل .............قسمت .............به و1398تا پایان  سال  -5

 فردی مناسب مجهز شده باشند .

شش وپ.....   تحت کلیه متصدیان مشاغل .............قسمت .................1398تا پایان  سال  -6

 برنامه مراقبت های پزشکي شاغلین قرار گیرند .

مراحل  شاغلین برنامه آمادگي در شرایط اضطرار برای کلیه 1398تا پایان  سال  -7

، پاکسازی،عادی سازی پسماندها ی مخاطره  جمع آوری و حمل و نقل،آلودگي زدایي

 آمیز تدوین وحداقل یک مانور آمادگي در شرایط اضطرار برگزار شده باشد .

یالت هاز تس.....   ......قسمت .................کلیه متصدیان مشاغل .......1398تا پایان  سال  -8

 بهداشتي مناسب برخوردار باشند .

ای ارزشیابي میزان دستیابي به اهداف تعیین وبرنامه ریزی بر 1398در پایان سال   -9

و رسیدگي به الویت دوم در برنامه سال  1398استمرار و ارتقاء برنامه سال 

 انجام گیرد.1398
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 استراتژی ها : 

آموزش -1  

وحمایت مدیران اجرایي پسماندها در برقراری ضوابطجلب مشارکت  -2  

اولویت گذاری گروه شاغلین برای برقراری ضوابط مندرج دردستورالعمل سالمت ،ایمني و بهداشت عوامل اجرایي  -3

  پسماند ها

مواجهات  گروه اولي در ارتباط با  و ارزیابي احتمال خطر ، کنترل  پایش -4  

تامین امکانات وتسهیالت مورد نیاز برای برقراری ضوابط  -5  

  آمادگي مقابله با شرایط اضطرار در صورت وجود پسماند های مخاطره آمیز  -6

 فعاليت ها :

 غلین پسماندهاتعیین مسئولیتها در رابطه با سالمت ، ایمني وبهداشت گروه اولي شا .1

 تدوین برنامه عملیاتي سالمت ، ایمني وبهداشت گروه اولي شاغلین پسماندها .2

 شناساسایي وتعیین احتمال خطر برای سالمت ، ایمني وبهداشت گروه اولي شاغلین پسماندها .3

 تنظیم برنامه آموزشي سالمت ، ایمني وبهداشت گروه اولي شاغلین پسماندها  .4

 

ي توجیهي سرپرستان ومسئولین در رابطه با سالمت ، ایمني وبهداشت گروه اول -برگزاری دوره آموزشي .5

 شاغلین پسماندها

لین توجیهي عوامل اجرایي در رابطه با سالمت ، ایمني وبهداشت گروه اولي شاغ -برگزاری دوره آموزشي .6

 پسماندها

 بررسي وسایل حفاظت فردی مناسب برای گروه اولي شاغلین پسماندها .7

 ل حفاظت فردی مناسب برای گروه اولي شاغلین پسماندهاتدارک وسای .8

ندها تنظیم برنامه نظارت بر استفاده ونگهداری وسایل حفاظت فردی مناسب برای گروه اولي شاغلین پسما .9

 واجرای آن 

 تنظیم واجرای برنامه معاینات کارگری گروه اولي  شاغلین پسماندها  .10
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وه وسنجش عوامل زی ان آور تهدید کننده سالمت وایمني گربرنامه ریزی واجرای برنامه نمونه برداری  .11

 اولي شاغلین پسماندها 

 تنظیم برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازی محل ضایعات واجرای آن  .12

 تنظیم برنامه حفاظت شاغلین در مرحله آلودگي زدایي واجرای آن .13

 ایط اضطرار واجرای آن در صورت وجود پسماندهای مخاطره آمیز تدوین برنامه واکنش در شر .14

 تدوین برنامه سالمت ، ایمني کار در فضاهای بسته )مخازن ( واجرای آن  .15

 تدوین روشهای حفاظت شاغلین در برنامه ایجاد موانع جهت جلوگیری از گسترش آلودگي واجرای آن  .16

نامهمت ، ایمني وبهداشت عوامل اجرایي وتعیین اثربخشي برسالتدوین برنامه ارزشیابي برنامه   


