اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ﻣواردی اﺳت در ﻣﺣل ﮐﺎر در اطراف ﺷﻣﺎ وﺟود دارد .ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھوا ،ﺻدا ،ﻧور،
ﻣواد ﺧطرﻧﺎک و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت روی اﻧﺳﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﻋواﻣل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘدار ﮐﺎر ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺎر و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﻧﯾز روی ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﻣﻧظور از اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻓرآﯾﻧد ﻣداوم
ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺧطرات و رﻓﻊ آﻧﮭﺎﺳت ،طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﺧود را ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺷﻣﺎ ﭘر اھﻣﯾت ﺗرﯾن ﻓرد در ﮐﺎر ﺧود ھﺳﺗﯾد! اﮔر ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣوارد اﯾﻣﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧودﺗﺎن ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮑﺎران
ﺧود را ﻧﯾز در ﻣﻌرض ﺧطرات ﻏﯾر ﺿروری ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد.
ﻣﻘررات ﻣﺣﯾط ﮐﺎر از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺧطرات در ﮐﺎر ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد
ھر ﺷرﮐت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮥ ﮐﺎر ﺧود اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻘررات ﺷﺎﻣل ھر واﺣدی ﮐﮫ در آن
ﮐﺎرورز ﺑرای ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘررات ﺷﺎﻣل ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺷرﮐت ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧﺻوﺻﯽ
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر را در درﺟﮥ ﻧﺧﺳت در ﺳﮫ ﻣﺄﺧذ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:
• ﻗﺎﻧون ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ) (AMLﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﻘررات ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﺳت .اﯾن ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣوارد
ﻣﻘرر را ﻓﻘط ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺷرح ﻣﯽ دھﻧد.
•

آﺋﯾﻧﻧﺎﻣﮥ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ) (AMFﮐﮫ ﻣﮑﻣل ﻗﺎﻧون ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ) (AMLاﺳت و از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎوی ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ اﺳت.

•

ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻗواﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ) (AFSﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺷروح ﺑﺎ ﻣﻘررات اﻟزام ﮐﻧﻧده
ﭘﯾراﻣون زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺧﺻوص ﯾﺎ ﻋواﻣل ﺧطر اﺳت .ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾز
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﻘررات را واﺿﺢ ﺷرح ﻣﯽ دھﻧد و در ﻣورد ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رﻋﺎﯾت آﻧﮭﺎ اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر در ﮐﻠﯾﮥ اﻣﺎﮐن ﮐﺎری ِ
اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ،ﺷﮑل دھﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر ،ارﮔوﻧوﻣﯽ ﻓﺷﺎر ﮐﺎر و ﮐﺎر ﮐردن ﮐم ﺳن و ﺳﺎﻻن.
ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺧﺗﺻﺎص دارﻧد .ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﮭم ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼوب و ﻣﺑل ﺳﺎزی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﮐﺎر
•

ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﯾﻔت ﺗراک

•

ﺧطرات ﻣﺣﯾط ﮐﺎرھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ

•

ﺣد ارﻗﺎم ﺑﮭداﺷﺗﯽ

•

ﺳروﺻدا

ﭼﻧدﯾن ﻗﺎﻧون دﯾﮕر در ﻣورد ﻣﺣﯾط ﮐﺎر وﺟود دارد:
• ﻗﺎﻧون ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
•

ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺗﺑﻌﯾض

•

ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﺎﻓظت ﺑرﻗﯽ ،آﺗﺷﺳوزی و ﺗﺷﻌﺷﻊ.

ﺑرای ﺧواﻧد ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seﯾﺎ  www.prevent.seﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواﻧﯾد.
• ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
•

ﺑروﺷور ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر

•

ﻣﻘررات ﻣﺣﯾط ﮐﺎر )(AML, AMF och AFS

ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﯾﺎ اﺧطﺎر ﺟرﯾﻣﮫ ﻣﻧﺟر ﮔردد
ﭘﯾﮕﯾری رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﺳت .آﻧﮭﺎ اﯾﻧﮑﺎر را از طرﯾﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
در ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻓردی در ﺷرﮐت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر
ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻧدارد ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﮔر ﺑﺎزرس ﻋﯾب و اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﺣﯾط
ﮐﺎر ﮐﺷف ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣﻠزم ﮐﻧد.
ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣﻔﮭوم ﺣﻘوﻗﯽ/ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً دارای ﻣﺟﺎزات
ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﻘرراﺗﯽ رﻋﺎﯾت ﻧﺷود ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی ﯾﺎ ھزﯾﻧﮥ اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود.
ﺟرﯾﻣﮫ
ﻣﺟﺎزات ﺟراﺋم ﺷدﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺟرﯾﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط دادﮔﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺛﺎل ﺑرای ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی ﻣﻧﺟر ﺷوﻧد ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺑرداﺷﺗن ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ ﯾﺎ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘررات در ﻣورد ﮐم ﺳن
و ﺳﺎﻻن.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑرداﺷﺗن ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ ﺑدون داﺷﺗن دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی
ﻣﻧﺟر ﮔردد.
ھزﯾﻧﮥ اﻧﺿﺑﺎطﯽ
اﻏﻠب ﻣﻘررات ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً دارای ﻣﺟﺎزات ،ﺑﺟﺎی ﺟرﯾﻣﮥ ﻧﻘدی دارای ﯾﮏ ھزﯾﻧﮥ اﻧﺿﺑﺎطﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد
ھزﯾﻧﮥ اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﺳت .ﻣﺛﺎل ﺑرای ﻣﻘررات دارای ھزﯾﻧﮥ اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺷرط
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺷرط ﮔواھﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎ ،ﺷرط اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺳﻘوط ﯾﺎ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮥ راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻟﯾﻔت ﺗراک.
اﺧطﺎر ﺟرﯾﻣﮫ
ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم دارای ﻣﺟﺎزات ھﺳﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺧطﺎرﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺻﺎدر
ﮐﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺧطﺎرﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧد ﻣﻣﮑن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ﺷود.
ﺟراﺋم ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
اﮔر ﺣﺎدﺛﮫ ای در ﻣﺣل ﮐﺎر ُرخ دھد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓردی ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﮐرده ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات ﻣﺟﺎزات ھﺎی
ﮐﯾﻔری ﻣﻧدرج در ﻗﺎﻧون ﺟراﺋم ﮐﯾﻔری ،ﻣﺛﻼً ﺑرای اﯾراد ﺻدﻣﮥ ﺷدﯾد ﺟﺳﻣﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷود .در اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ آن ُﺟرم
ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .دادﮔﺎه در ﻗﺿﺎوت ﺧود ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﯾﮏ ُﺟرم ﻋﺎدی ﻣﺣﯾط ﮐﺎر آﻧﺳت ﮐﮫ از دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ آن ﻧﺎﻗص ﺑوده و اﯾن اﻣر ﺑﮫ
ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺷدﯾد ﻣﻧﺟر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﺧواﻧد ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seرﺟوع ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﻣورد ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواﻧﯾد.
ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺧوب ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺷﺎرﮐت اﺳﺗوار اﺳت
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻻزم را ﺑﻌﻣل آورد ﺗﺎ ﮐﺎرورزان دﭼﺎر ﺻدﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻧﺷوﻧد .ھر
ﻣورد ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود ﯾﺎ ﺗﻌوﯾض ﺷود طوری ﮐﮫ ﺧطر از ﺑﯾن ﺑرود .اﮔر از ﺑﯾن ﺑردن ﯾﮏ ﺧطر
ﺑطور ﮐﺎﻣل وﺟود ﻧدارد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻋوض ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزﻣﮫ را اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﺧطر ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.
ﻋﮭده دارد ،وﻟﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و
ﯾﮏ ﻣﺑﻧﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻧون ﻣﺣﯾط ﮐﺎر آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺻﻠﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر را ﺑر ُ
ﮐﺎرورز ﻻزم اﺳت ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر واﻗﻌﺎ ً ﺧوب ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد .ﻣﻔﮭوم اﯾن اﻣر آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرورز و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
ﻋﮭده دارﻧد.
اﯾﻣﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﻘش و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑر ُ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻧﻘش ھﺎ
در اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﻓراد زﯾر ﻧﻘش دارﻧد:

•

ﮐﺎرﻓرﻣﺎ

•

ﮐﺎرورز

•

ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ/ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر

•

ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ارﺷد اﯾﻣﻧﯽ

•

ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﯾﻣﻧﯽ

•

ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﺻﻼن

•

ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ اﯾﻣﻧﯽ

•

واﺣد ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺷرﮐت

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھرﯾﮏ از ﻧﻘش ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷرح داده ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد ﮐﺎر را ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ ﺗوأم ﺑﺎﺷد.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر را ﺑطور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم دھد ،در ﻣورد ﺧطرات اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد و
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺻﺎدر ﮐﻧد و اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرورزان از داﻧش و آﮔﺎھﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﺧوردارﻧد .ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ھﻣﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت ﻧوﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزی را ﻧﯾز ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎرورز
ﮐﺎرورز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی داده ﺷده را رﻋﺎﯾت ﮐرده و در اﯾﺟﺎد اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای ﺷراﯾط ﮐﺎر در ﻣﺣدودۀ ﮐﺎری ﺧود
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧد .ﮐﺎرورز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮔزارش ﺧطرات و ﺣوادث در اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اﻗداﻣﺎت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑدھد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھﻣﮫ در ﺷرﮐت ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺧوب ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﺷرﮐت را
رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ طﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷود .درﺻورت ﺗﮑرار ﺧطﺎھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در واﻗﻊ ﺑﺧﺎطر ﻋدم
رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات از ﮐﺎر اﺧراج ﺷوﯾد.
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ )ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر(
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ در اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﮐﺎرورزان اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﺗوﺳط ھﻣﮑﺎران ﺧود ،اﻏﻠب از طرﯾﻖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺻﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻗرارداد دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ دارد ،اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻋﺿو
اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺻﻧﻔﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻟزاﻣﯽ وﺟود ﻧدارد .در ﮐﻠﯾﮥ ﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر دارای ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﻧﻔر
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧﺻوب ﮐرد.
ﻣﺄﻣورﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از
• ﻧظﺎرت ﺑر ﺧوب ﺑودن ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
•

ﮐﻧﺗرل اﻧﺟﺎم ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻣورد ﺧطرات ﻣوﺟود ،اﻗدام
ﺑرای رﻓﻊ ﺧطرات و ﭘﯾﮕﯾری اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر.

•

ﻣﺷﺎرﮐت در ﮐﻠﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ،ﻣﺛﻼً ھﻧﮕﺎم ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم اﺟرای ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎری
ﺟدﯾد.

وظﺎﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
• اﮔر ﺑﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻣوردی در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑد ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .ﺷﮑل11
•

اﮔر ﺑﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﺧطر ﻓوری و ﺟدی ﺑرای ﺟﺎن ﯾﺎ ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﻓردی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و اﮔر ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرای رﻓﻊ ﺧطر اﻗدام ﻧﮑﻧد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺟﺎم ﮐﺎر را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد .ﺗوﻗف ﮐﺎر ﺑﮫ
اﯾﻧﺻورت آﺧرﯾن راھﮑﺎر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در درﺟﮥ ﻧﺧﺳت ﻣﺷﮑل را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
ﻣﺗذﮐر ﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑرای رﻓﻊ آن اﻗدام ﮐﻧد.

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
از رﺋﯾس ﯾﺎ ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺳوال ﮐﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ اﺳت.
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ارﺷد اﯾﻣﻧﯽ
اﮔر در ﯾﮏ ﻣﺣل ﮐﺎر ﭼﻧدﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ارﺷد اﯾﻣﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ
ﺷود .وظﯾﻔﮥ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ارﺷد اﯾﻣﻧﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎر ھﻣﮥ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾﻣﻧﯽ اﺳت.
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﯾﻣﻧﯽ
در ﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر ﻓﺎﻗد ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧﺻوب ﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای
اﯾﻣﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻋﺿو ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﻧﻔﯽ اﺳت ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ در ﮐدام ﺷرﮐت ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد .او ھﻣﭼﻧﯾن
از ﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر در ﺳراﺳر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﮔﻔﺗﮕو
ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
داﻧش آﻣوزان از ﺳﺎل ھﻔﺗم ﻣدرﺳﮫ راھﻧﻣﺎﺋﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺣﻖ دارﻧد از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان در اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣدرﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷراﯾط
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر دﻋوت ﺷود.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ داﻧش آﻣوزان ﺑوده و ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺧوب در ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد.
داﻧش آﻣوزان ﺑزرﮔﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﺻﻼن دارﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﺻﻼن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل  18ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد و ﺗوﺳط
ﻣﺣﺻﻼن ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ ﺷود.
ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ اﯾﻣﻧﯽ
در ﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر ﺑزرﮔﺗر ﮐﮫ دارای ﺑﯾش از  50ﻧﻔر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ در ﻣﺣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرورزان درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد،
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ اﯾﻣﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ اﯾﻣﻧﯽ ﯾﮏ ﮔروه ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ھم از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ از ﺷرﮐت ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ھم از ﮐﺎرورزان ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ اﯾﻣﻧﯽ
ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر در ﺳراﺳر ﻣﺣل ﮐﺎر را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
واﺣد ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺷرﮐت )(FHV
اﯾن واﺣد ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾطرف در اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﻧوﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن از ﺟﻣﻠﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ،ﭘزﺷﮏ،
ﻣﮭﻧدس اﯾﻣﻧﯽ ،رواﻧﺷﻧﺎس و ﻓﯾزﯾوﺗراپ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھدف واﺣد ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺷرﮐت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﺻدﻣﺎت
ﺑﮫ اﻓراد ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر اﺳت .ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ از ﺑﯾرون ﺟﮭت رﻓﻊ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل
ﺑﺧﺻوص ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ،ﯾﮏ واﺣد ﺑﮭداﺷت درﻣﺎن ﺷرﮐت را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرد.
ﺑرای ﺧواﻧد ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seﯾﺎ  www.prevent.seﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و در وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی زﯾر ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد
• ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ
•

ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﯾﻣﻧﯽ

•

ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان/ﻣﺣﺻﻼن

•

ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ اﯾﻣﻧﯽ

•

واﺣد ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺷرﮐت

