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راهنماي مدیریت زیست محیطی شرایط اضطراری
در سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
)(HSE-406-01

 -1مقدمه
كميته استقرار  HSE-MSبمنظور حفظ يكپارچگي در نظام مديريت بهداشت ،ايمني و محيط
زيست ،اين سند را بعنوان راهنمايي براي تدوين مستندات نظام تهيه نمود .در اين سند حداقل
الزامات در برآورده كردن نيازمندي مربوطه (كه در راهنماي استقرار نظام بدان اشاره شده) ،بيان
شده و هر يك از شركت هاي پتروشيمي را در نحوه ايجاد فرآیندهاي موردنياز كمك خواهد نمود.
در ضمن ،سند حاضر كاربرد فراواني در انجام مميزي هاي اين نظام داشته و در آن به نكات مهم و
برجسته قابل توجه در هنگام مميزي نيز اشاره شده است.
همچنين ،اين سند در تدوين راهکارهای مناسب جهت رعایت الزامات زیست محیطی الزم در
زمان مواجهه با شرایط اضطراری ،روش اجرايي و دستورالعمل هاي كاري مربوطه كاربرد دارد.

 -2الزامات قانونی

 -1-2اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -2-2قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ،مصوب  1353/3/28و اصالحيه 1371/8/24
 -3-2قانون توزيع عادالنه آب ،مصوب  1361/12/16با اصالحيه مورخ 1364/8/14
 -4-2قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی آن
 -5-2آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب  ،مصوبه شماره /18241ت 71هـ مورخ  1373/3/16هیات وزيران
 -6-2آیین نامه بهداشت محيط ،مصوبه شماره /30531ت  194هـ مورخ  1371/5/6هیات وزيران
 -7-2آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی ،مصوب هیات وزیران در جلسه مورخه
1388/6/4
 -8-2بند «الف» ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 -9-2بخشنامه شماره  1-1/5686ص پ مورخ  1383/8/16با موضوع تصفیه خانه های فاضالب و تنفیذ
آن طی بخشنامه شماره  1-1/26901ص پ مورخ 1391/3/30
 -10-2مصوبه هیات مدیره به شماره  1-111/1212/218ص پ مورخ 1387/5/28
 -11-2ماده  5قرارداد واگذاری زمین در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه

 -3تعاریف

 -1-3شرایط اضطراري بر اساس وسعت به چهار دسته كلي به شرح ذيل تقسيم مي شود:
 شرایط اضطراري خاص تأسيسات /مجتمع های پتروشیمی شرایط اضطراري محلي شرایط اضطراري منطقه اي شرایط اضطراري ملي -2-3شرایط اضطراري در صورت گسترش به خارج از محوطه تأسيسات /مجتمع های پتروشیمی ممكن
است به بحران يا فاجعه تبديل شود.
 -3-3بسته به گستردگي شرایط اضطراري ،نحوه مقابله و شرح وظايف افراد ممكن است تغيير كند ،اما اصول
اوليه در برخورد با انواع شرايط اضطراري يكسان است.

 -4محدوده تحت تاثیر راهنما

مفاد این راهنما برای کلیه طرحها ،مجتمعها ،شرکتهای خدماتی ،سازمان های مناطق ویژه پتروشیمی و مناطق،
اماکن و تاسیسات متعلق به آنها کاربرد دارد.

 -5قواعد كلي

 -1-5هر شرکت باید از آخرین قوانین ،مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 -2-5به منظور تدوين و پياده سازي يك طرح جامع و اثر بخش براي مدیریت شرايط اضطراري ،الزم است
ابتدا اطالعات الزم جهت آشنايي با انواع شرایط اضطراري ،نحوه تشكيل كميته اضطراري ،نحوه تجهيز مركز
كنترل اضطراري و تدوين دستورالعمل هاي آمادگي و واكنش اضطراري و  ...جمع آوري شود تا بر اساس آن
مقدمات تهيه و اجراي طرح فراهم شود.
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 -3-5هر شرکت باید برای شناسایی شرایط اضطراری بالقوه و کاهش خطرات آن ،یک طرح
اجرایی مدیریت شرایط اضطراری تهیه نماید  .تعیین قوانین ،روابط گزارش شده ،منابع ،فعالیت ها و
مستندات مرتبط برای استفاده در شرایط اضطراری مختلف به تکمیل شدن طرح کمک می کند.
-4-5بخشعمدهيكطرحجامعمديريتشرایطاضطراري،طرحپيشگيرياست.دراينمرحلهکلیه
مخاطراتقبلازوقوعشانشناساييشدهوبهدنبالآن،جهتتدوينيكطرحمناسببرايمقابله با
شرایط اضطراري ،منابع موجود سازماندهي مي شود.
 -5-5مواردی که پتانسیل ایجاد شرایط اضطراری دارد باید شناسایی شود که می تواند شامل
موارد زیر باشد:
 شرایط اضطراری با منشأ طبیعی :رعد و برق ،زلزله ،رانش زمين ،صاعقه ،گردباد و طوفان،موج هاي دريايي ،سیل ،شرایط آب و هوایی نامناسب
 آتش سوزی و انفجار نشتی یا پخش گاز خرابی و نقص ساختاری تجهیزات ،سد ،مخازن قطع گاز یا برق کارشکنی ،تخریب ،حمالت تروریستی ،شورش و اغتشاش ،بمب گذاری ،گروگان گیری،جنگ و ...
 -6-5نقاط حساس دارای پتانسیل ایجاد شرایط اضطراری باید از قبل تعیین شود .از جمله این
نقاط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مخازن یا محوطه ذخیره مواد شیمیایی مخازن یا محوطه ذخیره پسماندهای خطرناک مخازن سوخت و نفت خام فرآیند راه اندازی و Shut down لوله های با فشار باال کشتی ها ،تانکرهای جاده ای و راه آهن نقاط کشتیرانی ،تخلیه بار زهکشی سیالب -7-5نقشه نقاط حساس فوق الذکر باید تهیه و در امور  HSEنگهداری شود .همواره باید توجه
ویژه ای به این نقاط وجود داشته باشد و به صورت دوره ای بازرسی و بازبینی از این نقاط انجام شود.
اطالعاتی که در بازرسی ها به آن توجه ویژه می شود عبارت است از :
 محل ها ،انواع و مقدار مواد شیمیایی ،گازها ،سوخت و نفت در سایت محل ،حجم ،عمر ،محتویات و تاریخ بازرسی مخازن ذخیره نقاط تخلیه بار ،بارگیری و حمل و نقل مواد شیمیایی ،سوخت و نفت مسیرهای سیالب -8-5محوطه های جانبی سایت که از نظر زیست محیطی از بروز شرایط اضطراری تاثیر پذیر
است باید شناسایی شود  .این محیط ها می تواند شامل موارد زیر باشد :
 نواحی مسکونی ،صنعتی ،کشاورزی ،ماهیگیری و تفریحی -منابع آب آشامیدنی

 نواحی حساس از نظر اکولوژی ،منابع طبیعی ،گونه های در معرض خطر سایت های میراث فرهنگی جهت باد غالب برای آمادگی در برابر نشت گاز -9-5تجهیزات و موارد مورد نیاز برای مدیریت شرایط اضطراری باید تهیه و در محل مناسب و قابل دسترس
در هنگام شرایط اضطراری نگهداری شود .انواع ،مقادیر و محل های نگهداری تجهیزات باید تعیین شود .این
تجهیزات می تواند شامل موارد زیر باشد:
 تجهیزات آتش نشانی – شلنگ ها ،کپسول های آتش نشانی و کف ماسک های تنفسی ،ماسک های گاز ،دستگاه های تنفس مصنوعی دستکش ،عینک ایمنی و لباس ایمنی جاذب های مواد ریخته شده و مواد شیمیایی خنثی کننده تجهیزات اضطراری سیار نظیر پمپ vacuums ،و ... مخازن نکهداری و حمل مواد -10-5بخشی از شرایط اضطراري در اثر وقوع خطاهاي انساني رخ مي دهد .اين خطاها ممكن است سهوي
(در اثر عواملي چون بي توجهي ،عدم وجود آموزش يا دستورالعمل های کافی ،فقدان توانايي و كمبود انگيزه)
و يا عمدي (جنگ ،خرابكاري و  ) ...باشد .به منظور پيشگيري از وقوع خطاهاي انساني ،انجام اقدامات ذيل
ضروري است:
 آموزش نيروي انساني• بدو استخدام (آموزش هاي اپراتوري ،آموزش هاي عمومي )HSE
• حين كار (بازآموزي ،آموزش هاي حرفه اي و آموزش هاي تخصصي )HSE
 پیاده سازی برنامه هاي انگيزشي (انتخاب فرد نمونه  ،HSEمسابقات  ،HSEبزرگداشت روز محیط زیست،ايمني و آتش نشاني و )...
 ایجاد سيستم پيشنهادات تدوين دستورالعمل هاي عملياتي ،نگهداري و تعميرات و روش های اجرایی الزامات  HSEمناسب برايمشاغل
 استقرار سيستم هاي هشدار دهنده حراست فيزيكي ،كنترل ورود و خروج افراد و تجهيزات به منظور پيشگيري از وقوع اعمال خرابكارانه -11-5شرایط اضطراري معمو ال به ندرت رخ مي دهد و زمان وقوع آن ها مشخص نیست ،از اين رو الزم است
براي مقابله با آن ،فعاليت هاي هماهنگ و مناسب انجام شود .اين امر تنها با تشكيل يك كميته كه توانايي الزم
براي واكنشي سريع داشته باشد ،امكان پذير است .اين كميته بايد در هر زماني براي مواجهه با شرایط اضطراري
از آمادگي كافي برخوردار باشد و هماهنگي الزم را در امور فراهم آورد .اين كميته مي تواند شركت مدار يا اجتماع
مدار يا تركيبي از هر دو باشد .در حالت اجتماع مدار از امكانات خدمات خارجي نظير پليس و آتش نشاني نيز
استفاده مي شود .اجرای موارد زیر برای دستیابی به این هدف ضروری است:
 در طراحي ،نصب و بهره برداري از تجهيزات ،خصوصيات محلي و منطقه اي به منظور مواجهه با چنينمواردي لحاظ شود.
 با توجه به شرايط محتمل در هر يك از موارد فوق ،دستورالعمل هاي آمادگي و واكنش اضطراري تدوين،جاري و تمرين شود.
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 -12-5برنامه آمادگی در شرایط اضطراری بخش دیگری از طرح جامع مدیریت شرایط اضطراری
است که باید شامل موارد زیر باشد:
 هدف ،موارد کاربرد ،تجهیزات مورد نیاز و سایر موارد ضروری باید مشخص باشد. لیست انواع و مقدار مواد شیمیایی حمل و نقل شده و یا ذخیره شده باید تهیه شودMSDS .هر ماده شیمیایی باید در دسترس باشد.
 حوادثی که می توانند اتفاق بیفتد به همراه تاثیرات ممکن ناشی از آنها باید بررسی شود.مسیر مواد شیمیایی برای پذیرنده های محیط زیستی (مسیرهایی که ممکن است در خطر
باشد) بررسی شده و تعریف شود که چه فعالیت هایی ممکن است تاثیرات را تشدید و یا
محدودکند.
 فعالیت ها برای آمادگی در شرایط اضطراری باید به گونه ای باشد که در هر دو مورد سایتفعال و غیر فعال ،میزان اثرات مخرب را کاهش دهد.
 باید ارزیابی ریسک انجام شود و حوادثی که ممکن است باعث صدمه شود ،مسیرها را آلودهکند ،تاثیر بر غلظت مواد شیمیایی منجر به آلودگی بگذارد ،همچنین فاکتورهایی از قبیل
رقیق سازی ،پاکسازی خاک ،تاثیر سیالب و غیره بررسی شود و در دستورالعمل مورد نظر به
کار برده شود.
 مسوولیت و وظایف هر فرد مشخص شود .قوانین کلیدی برای کارکنان به صورت فلوچارتتعیین شود .اطمینان حاصل شود که کارمندان به وظایف خود آگاه هستند.
 ایجاد ارتباط حلقوی بین تمام ارگان های مربوطه ضروری است .فعالیت های اختصاصیبرای هر شخص با قوانین و وظایف آنها تهیه شود.
 -13-5کارکنان باید در موارد اضطراری ،از جزئیاتی مانند محل نگهداری وسایل حفاظت
شخصی ،تجهیزات پایش ،تجهیزات آتش نشانی و  ...آگاهی داشته باشند.
 -14-5برای اطمینان از عملکرد صحیح ،روش های اجرایی تسهیل کننده موارد فوق تدوین و به
اجرا گذاشته شود .همچنین میزان به کارگیری این روش های اجرایی باید به طور دوره ای آزمایش
شود و زمان و نحوه اجرای آنها بررسی شود .آزمایش ها می تواند شامل شبیه سازی ،تخلیه ،بررسی
عملکرد سیستم های ارتباطی و تیم اجرایی باشد.
 -15-5روش های تماس با خدمات اضطراری ،سازمان هایی که ممکن است به طور مستقیم
تحت تاثیر قرار گیرد مانند خدمات امداد و آتش نشانی ،اورژانس /بيمارستان هاي منطقه ،نيروي
انتظامي /راهنمايي و رانندگي ،فرمانداري /بخشداري ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان آب،
شركت گاز شهري ،برق منطقه اي ،هواشناسي ،صدا و سيما و  ...باید مشخص شود .تعیین شود که
تحت شرایط اضطراری چه کسی با این سرویس ها تماس می گیرد.
 -16-5موقعیت هایی که سالمت افراد ممکن است در خطر باشد ،باید توصیف شود  .چگونه،
کی ،کجا و چه کسی باید افراد را از محل تخلیه کند .تعداد نفرات باید از قبل مشخص باشد و پس
از تخلیه نفرات شمارش شوند .مسیرهای تخلیه و نقاط تجمع و گردآوری افراد باید از قبل مشخص
باشد .تمرین دوره ای تخلیه پیشنهاد می شود.
 -17-5ارتباط با رسانه های تاثیرگذار (مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و  )...جهت آموزش و
آگاهی مردم درمواجهه با شرایط اضطراری محلی ،منطقه ای و ملی ،همچنین آگاهی از برنامه های
اضطراری و جزئیات حوادث در طول و بعد از یک حادثه مهم ،ضروری است.

 -18-5اقدامات اجرایی زیر در هنگام وقوع شرایط اضطراری ذیربط باید اجرا شود:
 اقدامات اضطراري به هنگام انتشار گازهاي سمي قابل اشتعال• با توجه به نوع گاز و محل انتشار آن كليه افرادي كه مسووليت خاصي ندارند ،بايد بر خالف جهت باد
از محل دور شوند.
• كاركنان مورد نياز در محل بايد به دستگاه هاي تنفسي مجهز شوند.
• منبع انتشار گازها و بخارات توسط واحد مربوطه از سرويس خارج شود.
• در صورت نياز با اسپري كردن آب از به وجود آمدن مخلوط هاي قابل انفجار و گسترش آنها در فضا
ممانعت به عمل آيد.
• كليه منابع حرارتي تحت نظر قرار گيرد و در صورت نياز منابعي كه در مسير حركت گازها و بخارات
قابل اشتعال قرار دارد با نظر مسوولين بهره برداري از سرويس خارج شود.
 اقدامات اضطراري به هنگام سرريز و ريخت و پاش مواد شيميايي• در صورت امكان منبع سرريز و ريخت و پاش مواد شيميايي كنترل شود.
• به منظور ممانعت از تبخير ،سطح مواد ريخته شده ،با استفاده از كف پوشانده شود.
• امکانات الزم برای ذخیره و نگهداری مواد نشت نموده تهیه شده و حتی االمکان نسبت به جمع آوري
مواد اقدام شود.
• منابع حرارتي به نحو مطلوب کنترل شود تا از وقوع آتش سوزی و انفجار جلوگیری شود.
 -19-5برای مواجهه با ریزش های احتمالی باید الزامات مندرج در راهنمای مدیریت ریزش های تصادفی
) )HSE-408مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.
 -20-5کلیه بهره برداران کارگاه هایی که در سطح منطقه مواد خطرناک را نگهداری ،پردازش یا حمل
می کنند ،باید روش اجرایی شناسایی و مقابله با شرایط اضطراری برای پیشامد احتمالی مرتبط با این مواد
خطرناک را تهیه و اجرایی نمایند .طرح پیشامد احتمالی باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:
 حوادث واقعی و احتمالی ،ریزش یا سناریوهای شرایط اضطراری دستورالعمل های ارزیابی خدمات در شرایط اضطراری شناسایی تجهیزات ایمنی ،کنترل و هشدار مربوط به ذخیره ،حمل و نقل یا دفع مواد خطرناک وظایف و مسوولیت های ویژه تعریف شده برای گروه مسوول شرایط اضطراری کارگاه و کارکنان مرتبطدر کارگاه
 مسوولیت های ویژه تعریف شده برای هماهنگ کننده ها در ارتباط با سرویس دهنده های شرایطاضطراری برون سازمانی وکمیته مدیریت بحران
 دستورالعمل های آموزش های اولیه به روز ،برای آگاهی از طرح مقابله با شرایط اضطراری دستورالعمل های بازرسی و نگهداری تجهیزات مقابله با شرایط اضطراری و کنترل ریزش مقررات بازنگری و به روز کردن طرح پیشامد احتمالی شرایط اضطراری -21-5به منظور جلوگيري از آلودگي دريا از طريق دفع مواد زايد و ساير موادي که براي سالمت بشر ايجاد
خطر مي کنند ،منابع زيستي و حيات موجودات دريايي را مخاطره آميز مي نمايد ،به امکانات رفاهي دريا آسيب
مي رساند و يا با ديگر استفاده هاي قانوني از دريا تداخل پيدا مي کند ،باید همه روش هاي عملي به کار گرفته
شود .
 -22-5تمامی شرایط اضطراری ایجاد شده باید بر اساس راهنمای تعریف ،ثبت و گزارش دهی حوادث زیست
محیطی) ( HSE-407مستندسازی ،گزارش و نگهداری شود.
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 -23-5در صورت وقوع هرگونه ریزش در زمان حمل و نقل در خارج از منطقه ،راننده وسیله
نقلیه باید مطابق آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک (مصوبه شماره /44870ت
 22029هـ مورخ  1380/12/27هیات وزیران) رفتار کرده و به سازمان قانونی مربوطه ،فرستنده و
گیرنده محموله اطالع دهد.
 -24-5راه حل كنترل و كاهش هزينه هاي يك وضعيت اضطراري ،اقدامي سريع به همراه يك
برنامه از پيش تعيين شده مي باشد .چون اين برنامه طبق پيش بيني هاي انجام شده تدوين مي
شود ،وجود نظارت و رهبري مؤثر ،مخصوصا براي موارد پيش بيني نشده احتمالي ،بسيار حائز
اهميتاست.
سازماندهي مناسب ،چنان كه قبال گفته شد ،ضامن موفقيت هر برنامه اي است .به محض اين كه
شرايط امني برقرار شد بايد اقدامات الزم جهت بازسازی انجام شود.
 -25-5پاكسازي محل حادثه :به منظور دست يافتن به يك بازيابي سريع ،اولين كاري كه بايد
انجام گيرد آن است كه فردي به عنوان مسوول عمليات پاكسازي وارد عمل شود .عالوه بر اين الزم
است ليستي از افراد به اين منظور در دسترس باشد .اين ليست نبايد شامل افرادي باشد كه در
كميته كنترل يا پشتيباني و امداد در شرايط اضطراري عضويت دارند .قبل از انجام پاكسازي بايد
اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل وضعيت اضطراري جمع آوري شده باشد.
 -26-5تشكيل جلسه كميته اضطراري :پس از وضعيت اضطراري و پاكسازي محل حادثه الزم
است كميته اضطراري تشكيل جلسه دهد و با استفاده از اطالعاتي كه از گزارش مربوطه به دست
آمده به تجزيه و تحليل حادثه اضطراري و ريشه يابي علل آن بپردازد .عالوه بر اين الزم است نحوه
عملكرد كميته اضطراري و ساير افراد مجتمع در وضعيت اضطراري مورد بررسي قرار گرفته و نقاط
ضعف و قوت در طرح و اجرا مشخص شود.
 -27-5باید کلیه آسیب هایی که به محیط زیست پذیرنده شامل هوا ،آب (سطحی ،زیرزمینی و
دریا و  ،)...خاک و غیره وارد شده ،مشخص شود و اقدامات الزم و ضروری برای کاهش و یا از بین
بردن این اثرات انجام شود.

 -6ضمانت اجرایی

 -1الزم است کلیه فعالیت های مرتبط با راهنمای مدیریت زیست محیطی شرایط اضطراری ،
تحت کنترل امور  HSEشرکت ها بوده و با هماهنگی بخش محیط زیست و تائید امور  HSEصورت
پذیرد.
 -2همانند سایر بخش های  HSE-MSروند اجرایی این راهنما نیز توسط ممیزین  NPCمورد
ممیزی قرارگرفته و نتایج مربوطه به مدیریت عامل هر شرکت اعالم خواهد شد.

