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واحد شغلی/آرم کارگاه   
 

 

 

ی یا م   

ت  ھدا ی و  ت ،ا ال د  س ما ی  ا ل ا ا و  

ی / کارگاه  غ د ا .........و  

١٣٩١ال  س  
 

  : واحد شغلی / کارگاه نام 
  :واحد شغلیمدیر /نام ونام خانوادگی کارفرما

  :نام ونام خانوادگي مدیر اجرایی پسماند 
  : واحدشغلی/در کارگاه ول بھداشت حرفھ اي نام و نام خانوادگي مسئ

 :   )محل اجرای برنامھ(واحدشغلی /آدرس کارگاه 
واحد بھداشت حرفھ ای معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات : ناظر اجرای برنامھ 

............................مرکز بھداشت  ..........بھداشتی درمانی   
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  :پیشگفتار
 5مشمول ماده عوامل اجرایی ایمنی و بهداشت  ،سالمتدستورالعمل  2،4مواد ت به با عنای    

و الزام مدیریت هاي اجرایی پسماندها به تدوین برنامه سالمت ،  قانون مدیریت پسماندها
اعالم برنامه عملیاتی  براي د واح یالگوی ارائه تا بابر آن شدیم  ،ایمنی وبهداشت شاغلین

اقدام نماییم  پسماندهادر تامین سالمت ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی یی اجرامدیریت ساالنه 
چارچوب کلی برنامه تامین سالمت ، ایمنی ضمن تعیین  بر آن است تا سعی در این کتابچه. 

فصول  الزامات مرتبط با هریک از مستندسازي ،  به وبهداشت عوامل اجرایی پسماندها
  .بپردازد دستورالعمل 

نه تنها لعه وبررسی وارزیابی اطالعات ثبت شده در این مجموعه درسطح کشور با مطا     
 خواهد شدسیماي وضعیت سالمت عوامل اجرایی  پسماندها در واحد شغلی مورد نظر ترسیم 

بلکه با اولویت بندي شاغلین این گروه از مشاغل موجود در واحد شغلی ودرجه ریسک پذیري 
 . تبیین گردد  1391هداف وفعالیتهاي اولی آنان در سال آنان وتوان اجرایی مدیریت ، ا

انتظار داریم این کتابچه تحت  نظارت وبا مسئولیت مدیریت اجرایی هریک ازواحدهاي       
با شاغلین تحت پوشش مدیریت مزبور احتمال مواجهه  فرایندهایی که براي کلیه شغلی 
وپس از تایید  تکمیلرا موجب می گردد  )از مرحله تولید پسماند تا مرحله دفع آن  (پسماند

بدیهی است مدیریت . واحد بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت ذیربط به مورد اجرا گذارده شود 
کارشناسان بهداشت حرفه اي /اجرایی می تواند با تشکیل کمیته اي به سرپرستی کارشناس

   .جرا را فراهم نماید امکان همه جانبه نگري براي برخورداري ازبرنامه اي جامع وقابل ا
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 خط مشی  سالمت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی پسماندها :
همگام با  تحول جهانی در توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعی وبرخورداري همه افراد از کار   

شایسته ، شعار ارتقاء سطح سالمت، ایمنی و بهداشت کلیه کارکنان  پسماند را سرلوحه کار 
دهیم و خود را متعهد به تامین سطح سالمت ، ایمنی وبهداشت  کلیه افرادي  که  خود قرار می

در عملیات مخلتلف جمع آوري دستی و ماشینی، حمل و نقل، جابجایی، بازیافت، پردازش، 
انبار و دفع پسماند مشغول بکار هستند ، می دانیم وراه ما تالش مستمر براي استقرار الزامات 

  . قانون مدیریت پسماندها ، است 5ستورالعمل اجرایی ماده هاي موجود درد وروش
در این تالش ما با تعیین مدیراجرایی بعنوان مسئول اجراي مقررات مندرج در دستورالعمل    

قانون پسماند و مسئول ایمنی و  5سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 
ر، نه تنها برنامه هاي اولی هرسال را تعیین بهداشت و جانشین آنها در شیفت هاي مختلف کا

وبرنامه ریزي می نماییم بلکه با آشنایی کلیه کارکنان اعم از شرکتی یا پیمانکاري در هر 
موقعیتی  که در کار با پسماندها هستند  با مسئوالن ذیربط،  مشارکت فعال آنان را در برنامه 

مت ، انجام اقدامات اصالحی حوادث جلب می نماییم و با کنترل عومل تهدید کننده سال
  .  وبیماري هاي ناشی از کار را کاهش می دهیم 

ما خود را در برابرشرایط اضطرار ناشی از پسماند هاي مخاطره آمیز مسئول دانسته و       
  .در هر زمان براي اجراي برنامه مقابله با این شرایط آماده می سازیم 

ما، درکنترل تولید پسماندها ، کاهش تولید پسماند مخاطره باتالش جمعی ومشارکت فعال      
آمیزو ترویح دانش، فن آوري و روشهاي نوین در پایان  برنامه نه تنها افراد از برنامه ، 
مخاطرات پسماندها، انجام کار سالم و ایمن با پسماند مطلع خواهند بود بلکه تمام مراحل کار 

  .رت می گیردبا پسماند در شرایط ایمن و سالم صو
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مدیریت شرکت با یاري جستن از قادرمتعال و اتکاء به همدلی و همراهی مدیران و      
کارکنان خالق، پرتالش، فداکار و منضبط سازمان، مشتاقانه خویش را نسبت به اجراي 

 قانون مدیریت پسماندها ملزم ، ونیزبه 5روشهاي موجود دردستورالعمل اجرایی ماده 
متعهد می ه خط مشی در ارتقاء مستمر سطح سالمت عوامل اجرایی پسماند بازنگري سالیان

  .داند 
  نام خانوادگی                                                                                                                             . 

  مدیر ارشد  /مدیر عامل
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 وضعیت موجود :   
: نوع فعالیت   

   :نام محصول اصلی  
  :مواد اولیه مورد مصرف  
  :کار/شرح مختصر فرایند اصلی تولید  

  
  

،   ……  میزان     )عفونی(بیمارستانی ،   ……  میزان     عادي: نوع پسماند تولیدي
    ، ……  میزان     مخاطره آمیز،   ……  میزان     صنعتی،   ……  میزان     کشاورزي

  :فرایندهایی که تولید پسماند دارند /ویژگی  فرایند  
  ................(    )فرایند 
  (    )................فرایند 

ترکیب /مواد  خالصه فرایند تولید  نوع پسماند
  پسماند

محل تولید 
  پسماند

        عادي
بیمارستانی 

  )عفونی(
      

        کشاورزي
        صنعتی

        مخاطره آمیز
:مواجهه عوامل اجرایی وضعیت   
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متوسط مدت 
 مواجهه روزانه

عوامل مواجهه/عامل  تعداد عوامل  
 اجرایی پسماند

  نوع پسماند

  عادي   
بیمارستانی    

  )عفونی(
  کشاورزي   
  صنعتی   
  مخاطره آمیز   

انسیون بازل ویا کنو طبقه بنديفهرست  جدول ذیل براساس وجود دارد  مخاطره آمیزودر صورتی که پسماند ویزه 
  :تکمیل گردد دستورالعمل   1ماده  8جدول بند  2ردیف 

 میزان   کد بازل  ترکیب پسماند/نوع
  محل تولید  ) ماه/تن(ولیدت

        

        

        

        

  : شاملساماندهی پسماندهاي موجودانجام شده براي  اقدامات
  .....................................................................................................................براي پسماند هاي عادي 

  ........براي پسماندهاي 
.................................................................................................... ...........................................................  

  .................براي پسماندهاي 
.................................................................................................... ...........................................................  
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 عوامل اجرایی ني و بھداشتسالمت،ایمبرای تامین جود تجھیزات مو ، تسھیالت ومكانات ا
  ھاپسماند

  :برای شاغلین پسماندھای عادی 

  
  : )عفونی(بیمارستانی برای شاغلین پسماندھای 

  
  : کشاورزیشاغلین پسماندھای  برای

  : صنعتیبرای شاغلین پسماندھای 

  

امكانات ،تجھیزات 
  وتسھیالت بھداشتی وموجود

  توضیحات  مكان 

      
      
      
      

امكانات ،تجھیزات 
  وتسھیالت بھداشتی وموجود

  توضیحات  مكان 

      
      
      
      

امكانات ،تجھیزات 
  وتسھیالت بھداشتی وموجود

  توضیحات  مكان 

      
      

امكانات ،تجھیزات 
  موجودبھداشتی وتسھیالت و

  توضیحات  مكان 
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  :مخاطره آمیزبرای شاغلین پسماندھای 

  
  :غیر اختصاصی قابل دسترسی عوامل اجرایی پسماندھا و تجھیزات ، تسھیالت امكانات

  
  

  :تعیین اولویت  ها 
اي کاردرمراحل مختلف  کار با پسماندها ، افراد در با عنایت به نوع پسماندهاي ، فراینده      

مواجهه ،عوامل تهدید کننده سالمت آنها ونیز امکانات موجود در کارگاه در فرایند بارش افکار 
  :میانگین امتیازات کسب شده براي هر یک از فرایندها به شرح جدول ذیل است 

  

امكانات ،تجھیزات 
  بھداشتی وموجودوتسھیالت 

  توضیحات  مكان 

      
      
      
      

امكانات ،تجھیزات 
  وتسھیالت بھداشتی وموجود

  توضیحات  مكان 
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  ...................تاریخ ارزیابی ..................واحد شغلی /براساس امتیازات کسب شده در گروههاي شاغلین پسماندها در کارگاه جدول الویت گذاري 
امتیاز مربوط به تعداد   

شاغلین در مواجهه
  

)0
-5

(  

ک 
امتیاز مربوط به ریس

مخاطره
   )

0-
5(  

امتیاز مربوط به هزینه بري 
مداخالت

  
)0

-5
(  

امتیاز مرب
امکانات وط به دسترسی به 

/
فن آوري مورد 

نیاز اقدامات اصالحی
  

)0
-5

(  

امتیاز مربوط به شرایط 
سیاسی ، فرهنگی 
واجتماعی منطقه 

  
)0

-5
(  

جمع امتیازات
  

  الویت

گروه شاغلین پسماندها
                  

                
                
                
                

هرچه هزینه بري بیشتر  –هرچه ریسک خطر بیشتر ، امتیاز باالتر  -باالترهر چه تعداد شاغلین بیشتر ، امتیاز : راهنما 
هرچه مقبولیت  –هرچه دسترسی به امکانات براي اقدامات اصالحی  سهل تر امتیاز باالتر  –مداخالت بیشتر امتیاز کمتر 

  .ونیاز منطقه بیشتر ، امتیاز باالتري تعلق می گیرد 
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 برنامه ریزي واجراي برنامه در الویت اول ،  لویت گذاريبراساس اطالعات منرج در جدول ا
  :شخصات جدول ذیل می باشند مبا ..........................................اغلینشگروه  ، 1391در سال 

  1391در برنامه ریزي واجراي برنامه سال )گروه اولی ....................................(جدول  اطالعات 
  تعدادشاغلین  قسمت/بخش/محل   کار با پسماند مراحل 

      
      
      
      
      
  

  :ھدف کلی 
که در مراحل ...............................قسمت  /تامین سالمت، ایمنی و بهداشت کارگران بخش  

  مشغول بکار می باشند ..........................
  :اھداف اختصاصی 

 متصدیان تهدید کننده سالمت ، ایمنی وبهداشت  عواملکلیه 1391تا پایان  سال  - 1
 .قرار گیرندشناسایی ، ارزیابی  مورد ...................... قسمت .............مشاغل 

کلیه عوامل تهدید کننده سالمت ، ایمنی وبهداشت  متصدیان 1391تا پایان  سال   - 2
 .ه  کنترل یا حذف گردند شناسایی شد...................... قسمت .............مشاغل 

ساعته تئوري  8کلیه مدیران وسرپرستان حداقل در یک  دوره  1391تا پایان  سال  - 3
دستورالعمل شرکت وگواهی مربوطه را دریافت  15ویک روزه عملی موضوع ماده 

 .نمایند 
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حداقل در یک  .............قسمت .............کلیه متصدیان مشاغل  1391تا پایان  سال  - 4
دستورالعمل شرکت  12ساعته تئوري ویک روزه عملی موضوع ماده  24دوره 

 .وگواهی مربوطه را دریافت نمایند 

به وسایل حفاظت .............قسمت .............کلیه متصدیان مشاغل 1391تا پایان  سال  - 5
 .فردي مناسب مجهز شده باشند 

تحت پوشش ......................   قسمت .............کلیه متصدیان مشاغل 1391تا پایان  سال  - 6
 .برنامه مراقبت هاي پزشکی شاغلین قرار گیرند 

مراحل  شاغلین برنامه آمادگی در شرایط اضطرار براي کلیه 1391تا پایان  سال  - 7
، پاکسازي،عادي سازي پسماندها ي مخاطره  جمع آوري و حمل و نقل،آلودگی زدایی

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

از تسهیالت ......................   قسمت .............کلیه متصدیان مشاغل 1391تا پایان  سال  - 8
 .بهداشتی مناسب برخوردار باشند 

وبرنامه ریزي براي تعیین ارزشیابی میزان دستیابی به اهداف  1391در پایان سال   - 9
سال و رسیدگی به الویت دوم در برنامه  1391رنامه سال استمرار و ارتقاء ب

 .انجام گیرد1392
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: استراتژي ها   

آموزش - 1  

وحمایت مدیران اجرایی پسماندها در برقراري ضوابطجلب مشارکت  - 2  

اولویت گذاري گروه شاغلین براي برقراري ضوابط مندرج دردستورالعمل سالمت ،ایمنی  - 3
  سماند هاو بهداشت عوامل اجرایی پ

مواجهات  گروه اولی در ارتباط با  و ارزیابی احتمال خطر ، کنترل  پایش - 4  

تامین امکانات وتسهیالت مورد نیاز براي برقراري ضوابط  - 5  

  آمادگی مقابله با شرایط اضطرار در صورت وجود پسماند هاي مخاطره آمیز  - 6

:فعالیت ها   

  ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندهاتعیین مسئولیتها در رابطه با سالمت ،  .1
  تدوین برنامه عملیاتی سالمت ، ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندها .2
شناساسایی وتعیین احتمال خطر براي سالمت ، ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین  .3

  پسماندها
  ا تنظیم برنامه آموزشی سالمت ، ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین پسمانده .4
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توجیهی سرپرستان ومسئولین در رابطه با سالمت ، ایمنی  -برگزاري دوره آموزشی .5
  وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندها

توجیهی عوامل اجرایی در رابطه با سالمت ، ایمنی  -برگزاري دوره آموزشی .6
  وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندها

  اغلین پسماندهابررسی وسایل حفاظت فردي مناسب براي گروه اولی ش .7
  تدارك وسایل حفاظت فردي مناسب براي گروه اولی شاغلین پسماندها .8
تنظیم برنامه نظارت بر استفاده ونگهداري وسایل حفاظت فردي مناسب براي گروه  .9

  اولی شاغلین پسماندها واجراي آن 
  تنظیم واجراي برنامه معاینات کارگري گروه اولی  شاغلین پسماندها  .10
جراي برنامه نمونه برداري وسنجش عوامل زي ان آور تهدید کننده برنامه ریزي وا .11

  سالمت وایمنی گروه اولی شاغلین پسماندها 
  تنظیم برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازي محل ضایعات واجراي آن  .12
  تنظیم برنامه حفاظت شاغلین در مرحله آلودگی زدایی واجراي آن .13
تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطرار  در صورت وجود پسماندهاي مخاطره آمیز .14

  واجراي آن 
  واجراي آن ) مخازن (تدوین برنامه سالمت ، ایمنی کار در فضاهاي بسته  .15
تدوین روشهاي حفاظت شاغلین در برنامه ایجاد موانع جهت جلوگیري از گسترش  .16

  آلودگی واجراي آن 
اجرایی وتعیین  مت ، ایمنی وبهداشت عواملسالتدوین برنامه ارزشیابی برنامه  .17

 اثربخشی برنامه



1391جدول زمانبندي فعالیتها از مهر ماه لغایت اسفند ماه   
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ردیف
  

  عنوان فعالیت

مسئول 
مکان   

  اجرا
  زمانبندي اجراي فعالیت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر
                  تعیین مسئولیتها در رابطه با سالمت ، ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندها  1
                  ه اولی شاغلین پسماندهاتدوین برنامه عملیاتی سالمت ، ایمنی وبهداشت گرو  2
شناساسایی وتعیین احتمال خطر براي سالمت ، ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین   3

  پسماندها
                

                  تنظیم برنامه آموزشی سالمت ، ایمنی وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندها   4
ابطه با سالمت ، ایمنی توجیهی سرپرستان ومسئولین در ر -برگزاري دوره آموزشی  5

  وبهداشت گروه اولی شاغلین پسماندها
                

توجیهی عوامل اجرایی در رابطه با سالمت ، ایمنی وبهداشت  -برگزاري دوره آموزشی  6
 گروه اولی شاغلین پسماندها

                

                 بررسی وسایل حفاظت فردي مناسب براي گروه اولی شاغلین پسماندها  7
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١٥ 

 

ردیف
  

  ان فعالیتعنو

مسئول 
مکان   

  اجرا
  زمانبندي اجراي فعالیت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر
                 تدارك وسایل حفاظت فردي مناسب براي گروه اولی شاغلین پسماندها  8
تنظیم برنامه نظارت بر استفاده ونگهداري وسایل حفاظت فردي مناسب براي گروه اولی   9

  نشاغلین پسماندها واجراي آ
                

                  تنظیم واجراي برنامه معاینات کارگري گروه اولی  شاغلین پسماندها  10
عوامل زیان آور تهدید کننده  برنامه ریزي واجراي برنامه نمونه برداري وسنجش  11

 سالمت وایمنی گروه اولی شاغلین پسماندها
                

                  ل ضایعات واجراي آن تنظیم برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازي مح  12
                 تنظیم برنامه حفاظت شاغلین در مرحله آلودگی زدایی واجراي آن  13
در صورت وجود پسماندهاي مخاطره آمیز تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطرار   14

  واجراي آن 
                

                  آن  واجراي) مخازن (تدوین برنامه سالمت ، ایمنی کار در فضاهاي بسته   15
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١٦ 

 

ردیف
  

  عنوان فعالیت

مسئول 
  

مکان 
  اجرا

  زمانبندي اجراي فعالیت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

تدوین روشهاي حفاظت شاغلین در برنامه ایجاد موانع جهت جلوگیري از گسترش   16
 آلودگی واجراي آن 

                

عوامل اجرایی وتعیین اثربخشی  تدوین برنامه ارزشیابی برنامه سالمت ، ایمنی وبهداشت  17
 برنامه
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