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  مقدمه:

مستندي است كه كليه تامين كنندگان موظفند در زمان برگزاري  HSE PLANطرح ايمني و بهداشت و محيط زيست  

مناقصه به عنوان بخشي از پيشنهاد فني خود به كارفرما ارائه نمايند . الگوي حاضر به عنوان مدركي در راستاي تسهيل 

در تمام  مستند و مدركي زنده و پويا است كه بايد  HSE PLANتامين كنندگان تدوين شده است .  HSE PLANتهيه 

بايستي كليه الزامات نظير ( الزامات قانوني ،  HSE PLANدر تهيه  طول مدت اجراي پيمان مورد بازنگري قرار گيرد .

  الزامات ايمني ، بهداشتي ، زيست محيطي ، الزامات تجهيز كارگاه ، فهرست مخاطرات عمده ، الزامات ساختار 

سيستم مورد استفاده جهت اجراي برنامه فوق بر اساس چرخه  لذا ، ظ گرددلحا )نيروي انساني و روش هاي اجرايي كارفرما

كه مراحل اصلي در اين سيستم مديريتي به  ، بسيار كاربردي مديريت دمينگ جهت دستيابي به هدف بهبود مستمرمي باشد موثر و

 :شرح زير مي باشد

1. PLAN 
2. DO 
3. CHECK  
4. ACTION 

 plan در اين سيستم مديريتي گام به گام، ارتقاي سطح  بنيادي برنامه ها براي نگهداشت و معني طرح ريزي اساسي و هب  

مرحله  Check است، مرحله plan به معني به مرحله اجرا درآوردن كليه طرح هاي ارائه شده در مرحله  DOاست ، HSE سيستم

جهت  Action و در نهايت مرحله شداز سيستم اجرا شده و يافتن عدم تطابق ها در سيستم مي بابازخورد اساسي براي گرفتن 

 زيست  بهداشت ، محيط و بهبود مستمر سيستم ايمني ، HSE رفع مجدد عدم انطباق مربوطه در هريك از بخش هاي مجزاي

  .سيستم موجود در صنعت است

  

  

  

  

  

  



3 

 

  

  )HSE PLAN( طرح بهداشت ، ايمني و محيط زيست 

  
  عنوان پروژه :

  شماره قرارداد : 

  تامين كننده : 

  محل كارگاه :

  دستگاه ناظر :
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 هدف .1

  طراحي هدف از قسمت اين در .پردازد مي طرح اهداف بيان به و شده محسوب مقدمه نوعي به طرح از بخش اين 
HSE Plan گردد و به تشريح و تبيين كليه فعاليتهاي تاثير گذار بر ايمني ، بهداشت و محيط زيست  مي معرفي

  حوادث جاني ، خسارات مالي ، بيماريهاي شغلي جهت همكاران ، كارفرما ، جهت پيشگيري از بروز
  در پروژه ميپردازد .  HSEو كليه افراد ذينفع و ايجاد آسيب هاي زيست محيطي و بهبود عملكرد   تامين گنندگان

  كاربرد دامنه .2
  از جمله كليه ،و اشخاص مشمول آن مطرح ميشود HSEطرح  دامنه كاربرد ، اين قسمت در 

  و مقصد جهت انجام ماموريتهاي كاري و  محل هاي فيزيكي ، اماكن ، دفاتر ، سايت ها ، مسيرها و نقاط مبدا 
 نموده شناسايي را خود فعاليت محدوده در خاص هاي مكان كليه است موظف تامين كننده وحمل و نقل كاال مطرح 

به  ومالحظات باشد داشته توجيهي جلسه كار به شروع از قبل مركز آن مسئولين با خاص مالحظاتبا رعايت و 
  قيد نمايد .  HSEهمراه ريسكهاي كاري را در طرح 

 تعاريف .3

  تعاريفي كه در طرح آمده در اين قسمت ذكر ميگردد تا استفاده از طرح تسهيل گردد.  
  ط مشيخ .4

  خط مشي به عنوان نقشه ، روش يا جرياني از فعاليتهاي كاري تعريف ميشود بطوريكه راهنماي 
از طريق بيان اصول و قواعد   HSEتصميم گيريهاي آينده و يا موثر در اين نوع تصميمات مي باشد . خط مشي 

در  / مدير پروژه مديريت ارشد عهداتو تها ست گذاري اسيشامل فعاليتها را هدايت ميكند .خط مشي   ، مربوطه
خارج از حد پذيرش و جنبه هاي محيط زيستي   H&Sزام به شناسايي و كنترل خطراتت/ تعهد و ال HSEخصوص 

د مستمر بوي قانوني / تعهد و التزام به بههاو رعايت حداقل استاندارد HSEبارز / اجراي قوانين و مقررات مرتبط با 
ل اجراي پروژها / تعهد و التزام مديريت به ايجاد محيطي ايمن و سالم و حفظ و توجه به اصل پيشگيري در طو

  محيط زيست و حصول اطمينان  از وجود ايمني و بهداشت در محيط كار و عدم ايجاد آسيب به محيط زيست .
 

  هدف گذاري و تدوين برنامه هاي عملياتي .5
پروژه ،  HSEبرگرفته از خط مشي مي بايست گردد . اهداف  خاص پروژه تعيين و تدوين مي HSEاهداف  .5.1

انوني ، خطرات و ريسكهاي شناسايي شده و ساير عوامل ت  ق، الزاما تامين كننده / تامين كنندگان اهداف 
( مشخص ، قابل اندازه گيري ، دست  بودن SMARTموثر بوده و با آنها سازگار باشد . اهداف بايد از ويژگي 

كارفرما سازگاري داشته باشد .  HSEو با خط مشي رخوردار بوده ديت زماني )بواقعي و با محدويافتني ، 
  بازنگري و تكميل گردد . اهداف بيانگرطي پروژه و در د قبل از شروع به كار تدوين شده اهداف باي
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هنگام تدوين اهداف ، الزامات ه است و ب HSEدر خصوص مسائل  تامين كننده / تامين كنندگان جهت گيري 
 شركت مدنظر قرار گيرد .  فناوري قانوني و توانايي هاي مالي و 

جهت پيگيري انجام  برنامه ها ميبايست جهت دستيبابي به اهداف تدوين شده و پس از تعيين مسئول اجرا ، .5.2
 ابالغ گردد.به طور رسمي و تحقق به آنها 

  آموزش، صالحيت ، آگاهي و  مسئوليتها .6
  مسئوليت و پاسخگويي كليه افرادي كه فعاليت ايشان بر موضوعات بهداشت ، ايمني و در اين قسمت

 .محيط زيست تاثير گذار است بايد مشخص و تعريف گردد
  در مورد هر شغل تفويض اختيارات در زمينه مسائلHSE  در خصوص فراد صالحيت ا ، شدهكامال مشخص

 هاي فردي ، مهارت صالحيتها مشتمل است بر توانايي ، اثبات گردد اموري كه به آنان محول مي گردد
  .دانش اكتسابيو هاي بدست آمده از طريق  تجربه  

  آموزش مسائل  ، يك برنامه جامع در خصوص اطالع رساني ميبايستتامين كنندهHSE  تهيه و به اطالع
ربرد مشغول ينفعي كه در دامنه كاكليه نيروهاي تحت سرپرستي و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد و هر ذ

و   HSEبكار است داشته باشد و جهت حصول اطمينان از وجود نگرش و دانش كافي و مناسب نسبت به 
به منظور ايجاد توانايي درافراد براي انجام وظايف و مسئوليتها به شيوه ايمن ، مي بايست آموزشهاي 

ميبايست درپروژه هاي خود فرايند آموزش به ويژه  تامين كنندهمناسبي در اختيار آنها قرار گيرد . 
آموزشهاي حين كار را جدي گرفته و بطور نظامند و مطابق يك روش اجرايي آن را برنامه ريزي و دنبال 

 زش را مستمرا اجرا نمايد . ونمايد . به گونه اي كه نياز سنجي ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي اثربخشي آم

  پروژهچارت سازماني  .7
جهت طرح ريزي ،  HSEنسبت به  تامين كنندهو پاسخگويي  HSEدر اين بخش نمودار سازماني پروژه و جايگاه 

 در پروژه مشخص گردد.  HSEاجرا ، بررسي و رسيدگي به امور 

  الزامات قانوني و استانداردها .8
شناسايي الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط با فعاليتهاي شركت و ريسكهاي تامين كننده ميبايست نسبت به  

HSE  راستا شناخت كامل از قوانين دولتي ، نظير طي اجراي پروژه آنها را بكار بندد ، در اين  اقدام نموده و در
وانين وزارت راه و شهر فاظت محيط زيست ، قوانين وزارت نيرو ، قحقوانين وزارت كار ، وزارت بهداشت ، سازمان 

سازي ، سازمان بنادرو دريانوردي ، قوانين محلي و منطقه اي و نيز استعالم مكتوب از مراجع مورد نياز جهت اطالع 
  الزم االجرا ميباشد .   HSEاز آخرين ويرايش قوانين و مقررات 

ها در فعاليتهاي مختلف ضروري كه اجراي آن يليست مراجع قانوني و نيز فهرست كليه قوانين و دستورالعملهاي
ميبايست مشخص ، آدرس دهي و به كاركنان و پيمانكاران فرعي ابالغ گردد. تامين كننده بايد الزامات است 

  را در پروژه مشخص و در اختيار افراد ذينفع قرار دهد .   HSEقانوني قابل كاربرد در زمينه موضوعات 
 HSE مديريت ريسك و جنبه هاي زيست محيطي .9

آيد و در اين بخش تامين كننده بايد شيوه  بشمار مي HSEمديريت ريسك در پروژه قلب سيستم مديريت  
خود را در مراحل مختلف اجراي پروژه مشخص نمايد . البته الزم نيست كل روش در اين  HSEمديريت ريسك 
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ارجاع داد . اين رويه بايد  طرح اشاره شود و مي توان براي آن رويه هاي جداگانه داشت و در اين بخش به آن
  شامل قسمتهاي ذيل باشد :

 معرفي تيم ارزيابي ريسك  .1

شناسايي مخاطرات شامل دسته ندي انواع مخاطرات ( ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي ) و روش  .2
 شاسايي آنها 

ي براي كاهش اثرات ناشي از تنحوه كنترل و جلوگيري از بروز ريسك و همچنين در نظر گرفتن تمهيدا  .3
 بروز تصادفي رويدادها 

  
  ارتباطات و مشاركت .10

محيط زيست  در زمينه هاي بهداشت ، ايمني و ت، تعامالتامين كننده  HSEبه منظور موثر واقع شدن برنامه هاي 
در نظر در زمينه ارتباطات و مشاركت به شرح ذيل  تامين كننده ميبايست روشهاي اجرايي راضروري است . 

   .بگيرد

  :ارتباطات داخلي -1-10
در  فرادمشاركت دادن ا يا مشخص شود و HSEنحوه گزارش دهي در خصوص خطرات مابين افراد سايت و واحد  

 ارتباطات داخلي عبارتند از :  HSEشناسايي مغايرتهاي 

  شناسايي خطرات و ريسك ها 

  نيازسنجي آموزشي 

  بازرسي ها و مميزي ها 

  مانورها   
 . ارتباط با طرف هاي ذينفع مثال نحوه پذيرش بازديد كنندگان در سايت 

 

  ارتباطات خارجي :- 10.2
  و مقرراتارتباط با مراجع قانوني مثال نحوه ارتباط با سازمان قانون گذار جهت بروز آوري قوانين  
  ارتباطات با پيمانكاران مثال نحوه ارائه مغايرت هايHSE  مرتبط با پيمانكار و چگونگي پيگيري جهت رفع

  آنها 
  ارتباط با كارفرما مثال شركت در جلسات كارفرما و گرفتن پروانه انجام عمليات و صدور توسط كار فرما  
  . ارتباط با طرف هاي ذينفع مثال نحوه پذيرش بازديد كنندگان در سايت  

رقراري ، ارتباط گيرنده ، زمان برقراري ارتباط و نحوه ست موضوع ارتباط ، مسئول بيدر اين ارتباطات ميبا
  برقراري ارتباط  مشخص گردد. 

  HSEكميته  .11
در كارگاه و همچنين پيشگيري از  HSEبه منظور مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات 

م لحفظ و ارتقاء سالمتي كارگران و ساي از كار و بروز پيامدهاي زيست محيطي نامطلوب ، شحوادث و بيماريها نا
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رعايت آيين نامه كميته حفاظت فني از فصل چهارم قانون كار و  93اجرا ماده  درسازي محيط هاي كار و همچنين 
  .با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاههاي كشور الزامي است  HSEو بهداشت كار ، كميته 

  HSEجلسات  .12

  HSEمطرح ميگردد. موضوعات در پروژه   HSEقسمت از طرح جلسات برگزار شده در خصوص موضوعات  در اين
 شامل موارد ذيل است : 

  جلسات آغاز كار  .1
  جلسات ارزيابي ريسك  .2
  جلسات گزارش دهي و تجزيه و تحليل حوادث  .3
 شركت و كارفرما  HSEجلسات روزانه و ماهانه بازرسين  .4

موضوع جلسات ، شركت كنندگان ، زمان برگزاري و برگزارگننده   HSEجلساتميبايست  طرح اين در
  مشخص گردد. 

 و كنترل آنها  HSEمستندات  .13

كليه مستنداتي كه در طرح به آن ارجاع داده مي شود و يا كليه سوابق مرتبط ميبايستي مستند و تحت كنترل قرار 
  مدارك بايد شامل: گرفته و ليست گردد.

  باشد.شركت ، بخش هاي سازماني و واحدهاي كسب و كار ، عمليات و فعاليت هاي خاص ، پيمانكاران و شركاء  
اطمينان از موارد ذيل و به منظور  HSEتامين كننده بايد رويه هايي را به منظور كنترل مدارك سيستم مديريت 

  نگهداري نمايد :
 . مدارك قابل تشخيص باشند  
  مدارك در فواصل زماني معين مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت نياز تجديد نظر شوند و به وسيله

 افراد واجد اختيار به منظور تعيين كفايت آنها قبل از انتشار مورد تاييد قرار گيرند . 

  . ويرايش هاي جاري در محل هايي كه به آنها نياز دارند در دسترس باشد 

 و از اين اطالعات استفاده توزيع شده ي كه مي شوند سريعا از تمام محل هاي هنگامي كه منسوخ  
 مي كنند ، جمع آوري شوند . 

مدارك بايد خوانا ، تاريخ دار ، به راحتي قابل تشخيص ، شماره گذاري شده و طبق يك روش مشخص حفظ و براي 
  يك مدت معين نگهداري شوند . 

  مديريت تغييرات .14
بخش خصوصي به منظور اطمينان از حفظ و اثر بخشي و كارائي سيستم در مواقع تغييرات دروني و بيروني همواره  

 بايد فرايند و رويه هاي خود را به نحوي طرح ريزي نمايد كه تغييرات را تحت كنترل و مديريت داشته باشد . 

 كنترل عمليات  .15

اي عملياتي طرح از تجهيز كارگاه تا جمع آوري هب جنبه است و اغل  HSE PLANيكي از مهمترين قسمتهاي 
ايمني و محيط  كارگاه را شامل ميشود. كليه فعاليتها و عمليات خطرناك و نيازمند به كنترل ، در سه حوزه بهداشت ،
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زيست مشخص شده و دستورالعملها و ضوابطي كه الزمست در طي اجراي اين فعاليتها رعايت شود تاكمترين 
  ميزان مواجهه با آسيب و آلودگي را در پي داشته باشد ، برنامه ريزي و تدوين مي گردد. 

 عالئم ايمني ، نشانه هاي خبري ، موانع و هشدارها  .16

ل از كلمات ، عبارات و تصاويري براي هشدار و اعالم خطر به كارگران يا عالئم ايمني سطحي از استاندارد متشك
توضيحاتي در مورد  ساير افرادي كه به نحوي در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محيط كار ميباشند يا حاوي

ار از و يا بيانگر دستورالعملهاي ايمني به آنان در زمينه چگونگي فر، عواقب و پيامدهاي حاصل از آن خطرات 
اليم بصورت دائمي و گاهي بصورت موقت در قسمتهاي مختلف كارگاه و در عموقعيت هاي خطرناك بوده كه اين 

  هاي كاري نصب مي شود . فرايندحين 
اين عالئم شامل : عاليم خطر و هشدار دهنده ، عاليم بازدارنده ، اطالعات و دستورالعملهاي ايمني ، عاليم  

  است.اليم مربوط به آتش نشاني دستوري و الزام آور ، ع
دستورالعمل عاليم ايمني در كارگاه به طور مختصر اين ميتوان ضمن اشاره به  HSEدر اين بخش از طرح 

  دستورالعمل را تشريح نمود . 
  تجهيزات حفاظت فردي  .17

، انفجار و عوامل زيان آور در محيط كار در كنار مواردي چون خطرات حريق از  جهت پيشگيري از حوادث ناشي 
اقدامات كنترلي مناسبي در نظر گرفته شود كه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي به عنوان  غيره الزم است

در اين بخش از طرح تامين كننده ميبايست .  اشته باشد آخرين عامل كاهنده شدت اثرات حادثه اهميت خاصي د
زمان استفاده ، تامين ، توزيع و كنترل لوازم حفاظت  مدت  ،نحوه شناسايي ، نوع ، جنس دستورالعملي با محتواي 

  فردي را تهيه نمايد . 
 HSEتجهيزات  .18

به منظور جلوگيري از شكل گيري ، انتقال و گسترش خطر نسبت به تجهيز موضوع كاري ميبايست تامين كننده 
  خود به تجهيزات اعالم و اطفاء حريق ، تجهيزات امداد رساني و كمكهاي اوليه ، تجهيزات 

شارژ  اندازه گيري عوامل فيزيكي و شيميايي محيط كار و عالئم ايمني و هشدار دهنده اقدام نمايد و گواهينامه هاي
   يا كاليبراسيون اين تجهيزات مطابق برنامه زمانبندي مورد رسيدگي قرار گيرد .

  استفاده و محل مواد شيميايي  .19
) MSDSبر اساس فرمهاي ( نسبت به رعايت موارد ذيل در محل مواد شيميايي قابل كاربرد تامين كننده ميبايست 

  مواردي كه نياز هست در نظر گرفته شود شامل موارد ذيل است : اقدام نمايد . 
 تعيين مسئوليتها در قبال مواد شيميايي  .1

دسته بندي انواع مواد شيميايي خطرناك قابل كاربرد در پروژه و ارائه ليستي از آنها در صورت امكان و  .2
 برچسب گذاري آنها 

) و نحوه آموزش آن به افراد MSDSميايي ( مشخص نمودن نحوه تهيه برگه اطالعات ايمني ماده شي .3
 ذينفع 

 مشخص نمودن شرايط عمومي نگهداري از مواد  .4
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 قوانين ورود و خروج اين مواد به / از سايت  .5

 مشخصات تجهيزات حمل و نقل اين مواد  .6

  احتياطها و اقدامات كنترلي مورد نياز در زمان استفاده ( سيستم ارت ، تهويه و غيره )  .7
 روشهاي اجرايي  .20

نقص الزامات  يا HSEفعاليتهايي كه فقدان روش اجرايي مكتوب براي آنها مي تواند منجر به تخطي از خط مشي  
قانوني با معيارهاي عملكرد گردد بايد شناسايي شوند و سپس نسبت به طراحي و اجراي روشهاي اجرايي اقدام 

  گردد. 
 سيستم گزارش دهي ، ثبت و بررسي حوادث و رويدادها  .21

تدوين برنامه هاي ايمني در راستاي پيشگيري از بررسي و تجزيه و تحليل حوادث يكي از مراجع مهم به منظور 
 ،ميبايست نسبت به ايجاد سيستم جامع ثبت ، گزارش دهي تامين كننده وقوع حوادث مشابه است . بنابراين 

كارفرما نسبت به  تحقيق و تجزيه و تحليل حوادث اقدام نمايد و طي مدت زمان تعيين شده از سوي ،بررسي 
در اين بخش ميبايست  فرمهاي گزارش دهي حوادث و كارفرما اقدام نمايد .  HSEگزارش دهي حوادث به دفتر 

  ارفرما معرفي گردد. ك HSEمستقر در سايت به  HSE آنها توسط پرسنل  و شبه حوادث و چرخه گزارش دهي 
   

 مجوزهاي كاري  .22

در تمام فعاليتهاي براي مجاز كردن انجام فعاليتها درموقعيتهاي خطرناك خاصي مورد استفاده قرار ميگيرد و مجوزها 
قبل از شروع كار مجوز صادر شود . اين مجوز ميبايست توسط افراد و يا واحدهاي  غير استاندارد و خطر آفرين 

مجوز بيان ميشود كه چه اقداماتي انجام شده و يا بايد انجام گيرد تا  درذيصالح در بندر و يا ستاد مركزي صادر شود . 
  به هنگام كار افراد، از خطرات جلوگيري به عمل آيد .

  
 HSEبازرسي  .23

پروژه كه در محدوده دامنه كاربرد  بادر پروژه و تعهد افراد مرتبط  HSEطمينان از عملكرد صحيح سيستم به منظور ا
نمونه موارد بازرسي و محيط زيست ضروري ميباشد . مشغول بكار ميباشند ، انجام بازرسيهاي بهداشت ، ايمني 

HSE : ميتواند شامل موارد ذيل باشد و البته محدود به اين موارد نيست  
  ، بازرسي سيستم ارتباطات ، مواد شيميايي خطرناك ، سيستم هواي فشرده ، سيستمهاي الكتريكي  

محيط زيست و جنبه هاي مرتبط با آن ، تجهيزات اعالم و اطفاء حريق ، مسيرها و راههاي تخليه و خروج 
ندهي كارگاهي ، تجهيزات حمل و جابجايي بار ، تجهيزات امداد و نجات ، دسترسي ها و اضطراري ، ساما

 جي ها ، تجهيزات حفاظت فردي ، تجهيزات .و ابزار آالت ، رويه هاي اجراي كار ، بهداشت كار و انبار روخ

ر بازرسي ، استاندارد و رويه ، برنامه بازرسي ، تواتبه موارد ذيل بايد توجه شود : تيم بازرسي   HSEدر بازرسي هاي 
  ، فعاليت / تجهيزات مورد بازرسي و الزامات قانوني مرجع

 طرح واكنش در شرايط اضطراري  .24

  به منظور پيشگيري از پيامدهاي ناشي از بروز رويدادها طرح واكنش در شرايط اضطراري ميبايست توسط 
اضطراري در شرايط مواردي كه در ارتباط با طرح واكنش تامين كننده تهيه ، تدوين و به مورد اجرا در آيد . 
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ه اضطراري ، ساختار تريزي اضطراري ، انواع وضعيتهاي اضطراري ، كمي ميبايست در نظر گرفته شود شامل : طرح
و شرح وظايف ، ارتباط با منابع خارجي ، دستورالعملهاي آمادگي و واكنش درشرايط اضطراري ، روابط عمومي و 

  اني در شرايط اضطراري ، ... اطالع رس
 اقدامات اصالحي و پيشگيرانه  .25

الزم است اقدامات اصالحي و  ،مر و اثر بخشي وضعيت بهداشت ، ايمني و محيط زيستتبه منظور بهبود مس
  پيشگيرانه مناسبي جهت رفع عدم انطباق بالقوه و بالفعلي كه ممكن است در سيستم بروز كند تعريف گردد.

 عمليات اصالح و توقف  .26

يي هاچنانچه در حين اجراي پروژه عمليات و شرايط نا ايمن مشاهده گردد به نحوي كه ايجاد مخاطرات و يا جنبه 
نمايد كه داراي پيامدهاي غير قابل قبول براي شركت و ساير پيمانكاران باشد الزم است به سرعت نسبت به 
اصالح موقعيت اقدام مقتضي صورت پذيرد بدين معنا كه تارفع مغايرت به صورت موردي جهت پيشگيري از 

  تكرار موارد مشابه متوقف گردد. 
 بازنگري  .27

و عملكرد آن را به منظور اطمينان  HSEميبايست در فواصل زماني مناسب ، سيستم مديريت باالترين مقام تامين كننده 
  در بازنگري بايد به موارد ذيل پرداخته شود : تناسب و اثر بخشي آن بازنگري كند . ،از پيوستگي 
  نياز به تغييرات احتمالي در خط مشي و اهداف در تالش براي بهبود مستمر 

 مديريت استقرار و نگهداري سيستم منابع براي  ص تخصيHSE 

  محل و / يا موقعيتها بر پايه خطرات و ريسكهاي ارزيابي شده و طرح ريزي اضطراري  
 تعهد به اجراي طرح  .28

بصورت مكتوب  HSEميبايست تعهد خود را نسبت به اجراي موارد ذكر شده در طرح باالترين مقام تامين كننده 
  اعالم نمايد 

  
  . كليه بندهاي طرح جهت پيمانكاران فرعي قابليت اجرا دارد  

  

  


