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-همچنین متعهد می ذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و HSEگردد کلیه مفاد و موارد متعهد می پیمانکار

ا، با یط زیست رحقوق مح االجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایتهای الزمگردد کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه 

 HSEوزه حدر  ماکارفرتوجه به موضوع پیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی 

  گردد.الزم االجرا می پیمانکارنیز برای 

عالیت انجام ف ان از مراجع ذیصالح استان محلپیمانکارایمنی باید دارای تائیدیه صالحیت  پیمانکارشرکت  -1

 باشد.

متناسب با پروژه  HSEباید اقدام به تهیه چارت  پیمانکاربا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی،  -2

 الحیتریافت صموظف به ارائه مدارکی مبنی د پیمانکارنموده و بر این اساس،  کارفرماخود و مورد تایید 

باشد. می ماکارفر  HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد  HSEمسئول و تمامی نفرات واحد 

تخصص  مبنای ، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید برکارفرماایشان در صورت تایید از سوی 

به  ی و غیره(نی ،بهداری، حفار)برق، داربست، بهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشا  HSEهای مرتبط با 

بکارگیری "امه نو سطح مهارت آنها بر مبنای آیین  پیمانکار HSEبوده و تعداد نفرات واحد  کارفرماتشخیص 

ارشناس کنفر  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با پراکندگی جبهه های کاری یک "مسئول ایمنی

HSE که به تایید واحدHSE  یستم کاری گردد. همچنین تمامی پرسنل و سیده باشد، تعیین میرس کارفرما

 می باشد. کارفرمابصورت مستقیم زیر نظر  پیمانکار HSEواحد 

رج د آمد و خاممانعت به عمل خواه پیمانکاردر محیط کار از ادامه فعالیت کاری   HSEدر صورت عدم حضور  -3

 .خواهد بود پیمانکاراز ادعای تاخیر و خسارت از سوی 

همچنین  و پیمانکاربه کلیه پرسنل  (.Safety Induction, TBM, etc)های بدو و حین کار ارائه آموزش -4

 الزامی است. پیمانکارانجام معاینات طب کار )بدو استخدام و ادواری( برای ایشان توسط 

 یف شده ازن تعرماهای اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زباید جهت انجام ایمن فعالیت پیمانکار -5

ه بسته ا مرحلتنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را  کارفرماسوی 

سمی به ورت رشدن مجوز کار فراهم نماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بص

 معرفی نماید. کارفرما  HSEواحد

شود و به هیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میکلیه ماشین آالت، تج -6

وسیله خرید، اجاره و یا به هر نحوی تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و در 

بوده و در  کارفرماح و های ذی صالصورت نیاز، دارای گواهی سالمت فنی از شرکتهای مورد تایید سازمان

شرایط ایمن، مناسب و مطابق با استانداردها، تعمیر و نگهداری گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این 
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اساس کلیه هزینه های وارد شده به قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت برای ماشین آالت فاقد 

 خواهد بود. پیمانکارشرکت ، بر عهده پیمانکارگواهینامه فنی معتبر 

ایید، کارت تبازدید شده، در صورت  کارفرما HSEقبل از ورود به سایت توسط  پیمانکارکلیه ماشین آالت  -7

 تردد کارگاهی دریافت نمایند.

بط محیط ط و رباید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضب پیمانکار -8

ظم ان منملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدم  (HOUSE KEEPING)کار 

 د.استفاده نمای کارفرما  HSEو صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد

هیه آب ت)خدمات پزشکی،   HSEموظف است درخصوص عقد قرارداد برای دریافت خدمات مرتبط با پیمانکار -9

و  HSEجمع آوری زباله، جمع آوری و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاری، خدمات مهندسی  و یخ،

م شده از ایید اعالتمورد  رسانیده و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهای کارفرماغیره( مراتب را کتبا به اطالع 

 می باشند . کارفرماطرف 

تجهیزات بار  وسایل استحفاظی فردی، وسایل برقی، وسائل از جمله و HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با   -10

 رماکارف HSE د واحد، قبل از ورود به کارگاه باید به تاییپیمانکاربرداری، متریال داربست و غیره متعلق به 

 رسانیده و سپس مجاز به استفاده خواهد بود.

  HSEاحدوسایت، منوط به تایید قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ های محدوده  پیمانکار  -11

 می باشد. کارفرما

ضوابط  ر مبنایهای بهداشتی الزم بگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسمتعهد می پیمانکار  -12

 فرماکارادهای قرارد احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور کارفرماکارگاهی و قانونی، در نقاط مورد تایید 

 د.(گرداعمال می

ه از این استفاد وقبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردی گردند  پیمانکارکلیه پرسنل   -13

 رها و برق، ریگوسایل در طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله برای کارگران آبی، سرپرستان سفید

ه گردد. در صورت ارائ کارفرما  HSEد به واحد باشد که باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تاییکاران زرد می

ا احتساب ای آن بهاقدام و هزینه "راسا کارفرما، پیمانکارعدم تهیه وسایل استحفاظی فردی استاندارد توسط 

 لحاظ خواهد شد. پیمانکارباالسری در صورت وضعیت  25%

ا متناسب ب مچنینباید برای تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و دارای بیمه نامه و ه پیمانکار  -14

 ضوابط جاری در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید.

ماید. در این ارائه ن کارفرماباید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به  پیمانکار  -15

جانمائی باید چاه های ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهای برق، محل و نوع سپتیک برای سرویسهای بهداشتی 
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 کارفرما  HSEو مخازن سوخت لحاظ گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن باید به تایید واحد 

 برسند.

با  ودگی شرکت ر رانن، قبل از رانندگی در کالس های ایمنی دکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگاه دارند  -16

 ارائه اصل مدرک، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

و جبهه  ی ترددپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هامکلف به انجام آب پیمانکار  -17

 باشد.کاری خود می

  HSEتایید کار بهبست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع پرسنل برق، ریگرها، دارب  -18

 وع است .امور ممن ر اینرسیده و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده د کارفرما

 .می باشد ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب های زیست محیطی پیمانکار  -19

سر ه حضور افز جململزم به تامین و تدارک کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب ا پیمانکار  -20

 ه شرایطب، روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه HSEدائم 

اشد. در بمی کارفرما  HSEد به تشخیصهای کاری و سایر موارسایت، نصب حفاظ نرم و سخت برای محوطه

 اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد. کارفرما  HSEصورت عدم تامین شرایط مورد نیاز،

های  ه کالسهای الزم و بر اساس ماتریس آموزشی بکلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزش پیمانکار  -21

 مربوطه اعزام خواهد نمود.

سب تجهیز ان مناهای برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جیستمموظف است کلیه س پیمانکار  -22

 نماید )به ازای هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان(

سپس اجازه  مجهز نموده کارفرما HSE کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده  پیمانکار  -23

 استفاده از آنرا صادر می نماید.

ابلوهای ترافیکی ت)مانند   HSEملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده یمانکارپ  -24

 هند شد.نصب خوا کارفرما  HSEباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیصو غیره( می

طرناک تشخیص داده خ کارفرما  HSEنظراز افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از  پیمانکار  -25

 شوند، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

ی برپایی داربست، برا پیمانکاررسیده باشد.  کارفرما  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید   -26

 ای تگ سبزای دارهرا اخذ نماید. داربست کارفرمات مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربس

ردند. در صالح گباید ا کارفرماباشند و مطابق با نظر مجاز و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی

عهد تن در صورت عدم اصالح از فعالیت مربوطه جلوگیری گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آ

 خواهد بود. پیمانکارو خارج از ادعای  خواهد بود پیمانکار
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 ین شده بهت تعیکلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهای اعالم شده و در وق پیمانکار  -27

 ارسال خواهد نمود. کارفرما

های ی داربستهای خاص می باشند. لذا برپایهای داخل مخازن و فضاهای محصور جزء داربستتمامی داربست  -28

 ات کار درعملی راکتی( باید کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع)ب

 ارتفاع، تگ سبز داربست اخذ نماید.

 کارفرمابه  کارپیمانباید به صورت روتین توسط   HSEگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهیانه  -29

 ارائه گردد.

رسی های در کلیه جلسات و باز پیمانکار  HSEبه همراه سرپرست پیمانکارکارگاه حضور فعال سرپرست   -30

 ایمنی الزامی است.

شنایی، ی، روموظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاری و کار در شب از جمله افسر ایمن پیمانکار  -31

 سکوی کار ایمن، مسیرهای دسترسی مناسب ایجاد نماید

 ر تعهددر فعالیت های از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاری د تهیه وسایل استحفاظی خاص  -32

 میباشد. کارفرماان و با تایید فروشندگ

و، ویژه( دیه یک، باید دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پا پیمانکارکلیه ماشین آالت   -33

 و شرایط کارگاه باشد. کارفرمامطابق با نظر 

 امی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد.لیست بیمه تم  -34

و آموزش  هداشتبملزم به رعایت کلیه آیین نامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت  پیمانکار  -35

 مچنینپزشکی، قانون کار و تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و ه

 باشد.یمابالغ خواهد شد،  کارفرماکارگاهی که برحسب شرایط کارگاه توسط دستورالعمل ها و مقررات 

 

 

 


