اهداهبت صَزت گسكتِ دز ؾسًت صٌبیغ ّلت الوبظ ٍ تَغؼِ كَالد غبة
دز خصَـ پیؿگیسی اش ؾیَع ثیوبزی ًسًٍب
ؾسًت صٌبیغ ّلت الوبظ ٍ تَغؼِ كَالد غبة ثب تَجِ ثِ دازا ثَدى جوؼیت ؾبؿلی دز حدٍد ً 050لس ٍ حجن تسدد حدٍد  50الی
ً 00بهیَى جْت تبهیي هَاد اٍلیِ ٍ یب خسٍج هحصَل اش ؾسًت دازای پتبًػیل ٍیطُ ای جْت ؾیَع ٍ اپیدهی ػَاهل ثیوبزیصا دز
صَزت ػدم هساهجت ّبی ثْداؾتی ٍ پصؾٌی هی ثبؾد .
ثب ؾسٍع ؾیَع ثیوبزی ًسًٍب ٍیسٍظ دز ًؿَز ػلی زؿن ػدم گصازؼ آلَدگی دز غطح ؾْس هصٍیي اش زٍش ؾٌجِ  80/12/3صجح
ًبزگسٍُ هجبزشُ ثب ثیوبزّبی ٍاگیس(ًسًٍب ٍیسٍظ) ثب حضَز هدیسیت ًبزخبًِ تؿٌیل ٍ اٍلیي تصویوبت اخر ؾدُ ثِ ًویتِ اجسایی
هجبزشُ ثب ایي ثیوبزی اثالؽ گسدید ًِ ؾبهل هَازد شیس ثَدُ اغت :
 ًویتِ اجسایی پیؿگیسی اش ًسًٍب دز غطح ؾسًت ؾبهل دپبزتوبى ّبی  . HSEخدهبت ٍ پؿتیجبًی ثب هدیسیت ٍاحد هٌبثغاًػبًی ٍ ٍاحد ثبشزغی ٍ حساغت هی ثبؾد .
 ًصت تبثلَّبی آهَشؾی پیؿگیسی اش اًتوبل ثیوبزیْبی تٌلػی ثِ تؼداد ًبكی دز هحل (تجلیؾ ٍ آهَشؼ پسّیص اش دغت دادى دزهحیط ًبز )

 ًصت دغتَزالؼول ؾػتي دغت ّب ثسای پیؿگیسی اش اًتوبل ثیوبزیْبی تٌلػی ثِ تؼداد ًبكی دز هحل غسٍ هَاد ؿرایی ٍغسٍیع ّبی ثْداؾتی

 ؾسٍع ؿسثبلگسی دزجِ حسازت ثدى (تت غٌجی)اكساد ٍ زاًٌدگبى ٍ ًلیِ اكساد ٍزٍدی ثِ ؾسًت (اكساد ثب تت ثبالی  38دزجِغلػیَظ) جْت ازجبع اكساد كَم ثِ هسًص ثْداؾت ًبز ؾسًت .

ً -ظبزت ثیؿتس ثس گسٍُ ّبی جوؼیتی ثب ثیوبزیْبی شهیٌِ ای ًبزًٌبى ًظیس اكساد هجتال ثِ دیبثت  ،هلجی  ،تٌلػی ٍ خَدایوٌی .

 تدٍیي دغتَزالؼول ازجبع پسغٌل هؿٌَى ثِ ػالئن اٍلیِ غسهبخَزدگی  ،آًللَآًصا ًٍسًٍب ٍ پیبدُ غبشی آى
 پیگیسی هػتوس هَازد ازجبػی ثِ هساًص دزهبًی ٍ الصام هجٌی ثس ازائِ گَاّی غالهت دزشهبى ثبشگؿت ثِ ًبز
تدٍیي ثسًبهِ ػولیبتی گػتسدُ دز جْت ضدػلًَی ٍاحد ّبی زختٌٌی  .زغتَزاى .آثدازخبًِ ّب  .غسٍیع ایبة ٍ ذّبة پسغٌل .اتبم ّب ٍ پٌل ّبی تَلیدی .طَزیٌِ ًلیِ
اهٌبى كَم زٍشاًِ دٍ هستجِ ضد ػلًَی گسدد .

 ثسًبهِ زیصی جْت تدازى ٍغبیل ٍ اهٌبًبت ثْداؾتی ًظیس هحلَل ّبی ضدػلًَی پبیِ ًلس  .هحلَل ّبی ضد ػلًَی دغت ٍغطَح  .هبغي ّبی تٌلػی ثْداؾتی .

 تدٍیي « دغتَزالؼول جبهغ پیؿگیسی ٍ ًٌتسل ٍیسٍظ ًسًٍب دز هحیط ًبز» تَغط ٍاحد  HSEجْتّوبٌّگی اهداهبت ثب غبیس ؾسًت ّبی گسٍُ اغتیل الجسش .

 اطالع زغبًی دزثبزُ زاّْبی پیؿگیسی ٍ اهداهبت حلبظت كسدی دز جْت پیؿگیسی اش ؾیَع ثیوبزی ثِّوٌبزاى ؾسًت ّس زٍش صجح اش طسین ایٌتساًت ؾسًت ثِ ایویل ّوٌبزاى .
 ثسگصازی دٍزُ ّبی آهَشؼ ثْداؾت ػوَهی ٍ ثْداؾت هحیط ٍیطُ ّوٌبزاى خدهبت . ًظبزت ٍ ًٌتسل دهین ثس ٍزٍد ٍ خسٍج زاًٌدگبى اش غبیس اغتبًْب( تت غٌجی  .ضدػلًَی  ،تحَیل هبغيحلبظت تٌلػی)
 اػصام ًوبیٌدُ ( هػئَل ثْداؾت حسكِ ای) ثِ دكتس هسًصی ؾسًت جْت ثسگصازی دٍزُ آهَشؾی ٍ آهَشؼًحَُ ضد ػلًَی غطَح .
 ضد ػلًَی غطح هیص ًبزًٌبى ٍ ًق اتبم ّبی ادازی دز پبیبى ّس زٍش ًبزی. تَجیِ آضاًع ٍ پیوبًٌبز ایبة ٍ ذّبة طسف هسازداد دز خصَـ زػبیتدغتَزالؼول ثْداؾتی ًسًٍب
 تـییس زٍال تَشیغ هَاد ؿرایی اش جولِ حرف ًبى ٍ ظسٍف هؿتسى ٍ اغتلبدُاش ظسٍف یٌجبز هصسف

 تَشیغ الٌل  00دزصد طجی دازای گلیػیسیي ثسای ضد ػلًَی دغت ثیيًلیِ پسغٌل

 -ثسگصازی هستت جلػبت ًبزگسٍُ هجبزشُ ثب ًسًٍب

دز پبیبى اهیدٍازین ثب اكصایؽ غطح آگبّی ػوَهی جبهؼِ ًػجت ثِ ایي ثیوبزی دز آیٌدُ ای ثػیبز ًصدیي
ؾبّد زیؿِ ًٌی ایي ٍیسٍظ دز غطح ًؿَز ثبؾین  [ .هب ًسًٍب زا ؾٌػت هی دّین]
ثب غپبظ .
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