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 نمونه اين از .دارند حضور حوادث صحنه در مسئوليت داشتن بدون زيادي افراد اوقات اكثر در
:كرد اشاره زير موارد به توان مي

  اشتعال قابل بخارات نشت ميزان ناگهان پااليشگاه، در نفت لوله خط نشتي بررسي هنگام•
 گسترش چه اگر شدند محيط تخليه و فرار به مجبور نفر نوزده .شد مشتعل و يافته افزايش
)1 تصوير( .داد قرار تاثير تحت را افراد از برخي آتش هاي شعله ناگهاني

 مخزن اين از بخارات تخليه و پساب تصفيه سيستم در ذخيره مخزن مجدد اندازي راه هنگام•
 انتظار، خالف بر .شد نفر 17 شدن كشته باعث كه گرفت صورت انفجاري كمپرسور، توسط
)2 تصوير( .داشت وجود اشتعال قابل بخارات مخزن درون

 كردند، مي بررسي فلزات توليد واحد يك در را لوله خط نشتي كه كارگري نفر پنج از نفر سه •
)3 تصوير( .شدند مجروح شدت به هيدروژن از ناشي سوزي آتش دليل به
Shut) كردن خارج سرويس از اندازي، راه هنگام Down) و دستگاهها در عادي غير شرايط يا و  

 ممكن ايمني هاي سيستم موارد از برخي در چرا؟ .است زياد بسيار حادثه بروز احتمال تجهيزات
 تمامي اشتباها كه دارد وجود احتمال اين تجهيزات اندازي راه زمان در .نباشند عملياتي كامال است
 اي كننده مسدود صفحه يا مانده باز شود، بسته بايد كه ولوي شايد .باشد نشده ديده موارد
(Blind) راه هنگام معموال .باشد داشته وجود ديگري اشكاالت يا و باشد نشده برداشته مسير در 
 دارد اشتباه امكان كه مواردي به كمتر و شود انجام بايد كه است وظايفي بر تمركز اندازي،
  و شود ايجاد متعددي سيگنالهاي و هشدارها است ممكن شرايطي چنين در .شود مي پرداخته
.بمانند مخفي هستند خطرناك بالقوه كه مشكالتي

  دليل به است ممكن و بكارند مشغول واحد يا كنترل اتاق در افراد از زيادي تعداد محيطي چنين در
  دليل به .شود حادثه به منجر كه كرده اتخاذ نادرستي تصميمات پرتي، حواس يا و كاري مشغله
 در خود حضور براي اي موجه دليل و شوند مجروح خودشان حتي است ممكن حادثه اين وقوع
.باشند نداشته محيط آن

!در زمان راه اندازي تجهيزات و يا بررسي مشكالت چه كسي نبايد در محل حضور داشته باشد، درباره آن فكر كنيد

اين افراد چه كساني هستند؟
www.aiche.org/ccps

  خارج سرويس از مجدد، اندازي راه مورد در آن ضعف نقاط و اشكاالت تا دهيد قرار بازنگري مورد را عمليات اجرايي روشهاي و ها دستورالعمل
  و واضح موارد اين اگر .كند مشخص كار انجام براي را مجاز غير و مجاز افراد بايد دستورالعمل .شود مشخص فرآيندي مشكالت يا و كردن
  آورده زير در باشد مشخص عملياتي هاي دستورالعمل در بايد آن پاسخ كه سواالت از اي نمونه .گذاريد ميان در واحد رئيس با آنرا نيست شفاف
:است شده
  و باشد كار محل در اضافي افراد نگران بايد كسي چه باشد؟ محل در بايد كسي چه ضروريست؟ وظيفه اين  انجام براي كسي چه حضور١.

Shut) كردن خارج سرويس از يا و اندازي راه مانند شده طراحي فعاليتهاي براي كند؟ هدايت تر امن محيط به را سايرين بايد كسي چه Down)  
.باشد مشخص شده طراحي برنامة اين تهيه و تعيين زمان بايد

دهد؟ رخ محيط در حاضر افراد براي است ممكن اتفاقي چه دهد، رخ اشتباهي اگر٢.

 مواد نشت بررسي زمان در ضروري غير افراد حضور از جلوگيري آيا .كنيد بازنگري را مواد نشت هنگام در اضطراري شرايط دستورالعمل٣.
است؟ گرفته قرار نظر مد
  مناسبي فردي حفاظت وسايل آيا دانند؟ مي اضطراري شرايط وقوع  و نشتي هنگام را خود وظيفه كار محيط در حاضر افراد تمامي آيا۴.

دارند؟
  .بياندازيد تعويق به را استاندارد غير عمليات و فعاليتها انجام موظف، غير افراد حضور از پيشگيري براي۵.
  نداشته حضور محل در خود سرپرست اجازه و اطالع با توانيد مي نداريد عمليات در مشخصي وظيفه اگر عملياتي، فعاليتهاي انجام زمان در۶.
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