ايمني يك حس است  .آنرا
به ديگر حواس خود بيفزائيد.
طـرح تـامين آتيه كـاركنـان صنعت نفت
تاريخ تٌظين فرم گسارش :
ًام:

ًام خاًَادگي:

.

تَسط سرپرست ٍاحذ ٍ ّوكاري اهَر اداري تكويل ٍ اهضاء شَد .

تاريخ حادثِ :

ساعات ٍقَع حادثِ :

شوارُ گارگري  /كارهٌذي :
عَارض اٍليِ حادثِ  :هصذٍم

شاغل در شركت :

 هجرٍح فَت

اهَر ٍ /احذ :
هحل خذهت :

سوت . :
شرح چگًَگي ٍ هحل ٍقَع حادثِ براساس اظْارات هصذٍم ٍ شَْد :

ًام ٍ ًام خاًَادگي  /سوت تٌظين كٌٌذُ گسارش :

اهضاء ٍ تاريخ :

تشخيص هقذهاتي ٍ ًظريِ پسشك :
تَسط پسشك تكويل شَد .

زهاى ٍ تاريخ هراجعِ بِ پسشك :
عضَ ٍ يا اعضاء صذهِ ديذُ:

ًام ًٍام خاًَادگي ٍ شوارُ ًظام پسشكي :

هْر ٍ اهضاء :

ايي قسوت با استفادُ از تَضيح هٌذرج در پشت ّويي ٍرقِ تَسط ٍاحذ ايوٌي ٍ يا رٍابط كار تكويل ٍ اهضاء شَد :
 ًاهبردُ فَق در ٍقَع ايي حادثِ هقصر بَدُ ٍ يا قصَري ًذاشتِ است ؟ علت ٍقَع حادثِ : ًَع حادثِ :ً -ظريِ ٍ تَصيِ ٍاحذ ايوٌي :

ًام ٍ ًام خاًَادگي ًوايٌذُ ايوٌي :

صفحِ  1از 2

سوت :

اهضاء ٍ تاريخ :

كذ فرم HSE-F09-01 :

علت ٍقـَع حـادثـِ :

عضـَ صـذهـِ ديـذُ :

1ـ ًقص فٌي دستگاُ

1ـ سر

2ـ ًذاضتي اتسار ٍ لَازم هتٌاسة

2ـ صَرت

3ـ عذم تَجِ تِ هقررات ٍ ضَاتظ ايوٌي

3ـ چطن

4ـ عذم استفادُ از ٍسائل ايوٌي ٍ استحفاظي

4ـ گَش

5ـ ضرايظ ًا ايوي كار

5ـ تيٌي

6ـ تي احتياعي ٍ سْل اًگاري

6ـ دّاى ٍ دًذاى

7ـ عذم آگاّي ٍ ًذاضتي آهَزضْاي الزم

7ـ دست

8ـ عذم ًظارت سرپرست

8ـ قفسِ سيٌِ

9ـ تصادف تا ٍسائظ ًقليِ

9ـ اهعاء ٍ احطاء

10ـ اتتال تِ تيواري

10ـ پا

11ـ ضْادت

11ـ قلة

12ـ ًساع

12ـ هغس ٍ ًخاع

13ـ درگيري هٌجر تِ قتل

13ـ اعصاب ٍ رٍاى

14ـ آتص سَزي ٍ سَختگي

14ـ ستَى فقرات

15ـ حادثِ ٍرزضي

15ـ غذد

16ـ ترق گرفتگي

16ـ عَارض تيواريْاي داخلي

17ـ اًفكتَس  /سكتِ

17ـ اًگطتاى پا

18ـ سَاًح ٍ تالياي عثيعي (سيل  ،زلسلِ ٍ )...........

18ـ اًگطتاى دست

19ـ تي حفاظ تَدى ٍسائل ٍ دستگاّْا

19ـ چٌذ عضَ

20ـ هعيَب تَدى ٍسائل

20ـ اظْار ٍ اعالم ًطذُ

21ـ ًاهٌاسة تَدى الثسِ
22ـ حَادث ًاضي از جاتجا كردى اضياء

ًــَع حــادثــِ :

23ـ سقَط اضياء

الف ـ حادثِ ًاضي از كار آهاري (در حيي كار ٍ اًجام ٍظيفِ )

24ـ سقَط كردى ٍ لغسيذى

ب ـ حادثِ ًاضي از كار غيرآهاري (حادثِ در ساعات كار ٍ هحل ّاي

25ـ ضرية خَردگي

هرتثظ تا كار ٍ اٍقات رفت ٍ ترگطت تا سرٍيس عوَهي اداري

26ـ گيركردى داخل يا تيي اضياء

ج ـ حادثِ غيرًاضي از كار

27ـ جٌگ  ،توثاراى  ،ترخَرد تا هيي ٍ .....
هقصر بَدى ٍ يا ًبَدى

28ـ اظْار ٍ اعالم ًطذُ
29ـ گسيذگي

تـا تـَجـِ تـِ علت ٍقـَع حادثِ هقصر تذى ٍ يا ًثَدى كارگر /

30ـ خفگي در آب

كارهٌذ را در ايي حادثِ هطخص ًوائيذ .

