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شرکت گاز استان فارس

 و پدافند غیرعاملHSEامور 

((نعمتان مجهولتان الصحه و الفراغ)): پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

صحت بدن و ایمنی: دونعمت است که قدرشان شناخته نمی شود  چک لیست کار در شب

آیا مجوزات الزم احتمالی جهت کار در شب از ارگان های ذیربط منطقه اخذ گردیده است ؟

آیا پرمیتهای مرتبط با نوع کار صادر شده است ؟

آیا طرح انحراف ترافیک پروژه تایید شده است ؟

 پیمانکار در پروژه حضور مستمر دارد ؟HSEآیا مسئول 

:سرپرست کارگاه 

:شماره پیمان  :نام شرکت پیمانکاری 

:ناظر مقیم پروژه 

(چرا بدون کاربرد؟)توضیحات  آیتم های کنترلی

رعایت شده است؟ (...چراغ چشمک زن ، تابلو های شب نما ، نوار زرد و )آیا تمهیدات ایمنی با ادوات هشدار دهنده 

آیا ماشین آالت عمرانی در حال تردد در محیط کارگاه به چراغ گردان مجهز هستند ؟

آیا ماشین آالت عمرانی به نورافکن جلو و عقب مجهز و چراغ های عقب و جلو سالم می باشد ؟

آیا جلسه توجیهی و هماهنگی قبل شروع کار برگزار می گردد ؟

آیا ریگر بیل مکانیکی و دیگر ماشین آالت آموزش دیده ، و به چراغ قوه مجهز است ؟

آیا کلیه کارکنان در دوره آموزشی و یا مانور واکنش در شرایط اضطراری شرکت نموده اند ؟

آیا ممنوعیت فعالیت به صورت انفرادی و در مناطق دور افتاده رعایت می شود ؟

آیا سیستم روشنایی به صورت کامل و استاندارد راه اندازی شده است ؟

     امضاء ناظر مقیم                                     امضاء ناظر ارشد                                        امضاء سرپرست کارگاه                                امضاء نماینده ایمنی پروژه
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آیا جعبه کمکهای اولیه کامل و مناسب به تعداد کافی در کارگاه مستقر شده است ؟

آیا کلیه کارکنان آموزش نحوه صحیح استفاده از کپسولهای اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه را دیده اند ؟

آیا کپسول اطفاء حریق شارژ شده ، به تعداد کافی در کارگاه مستقر شده است ؟

آیا کارکنان به وسایل حفاظت فردی متناسب با کار و مناسب در شب مجهز گردیده اند ؟

آیا زمان و مکان مناسب برای استراحت کارکنان پیش بینی شده است ؟

آیا مواد غذایی مناسب و نوشیدنی مناسب برای کارکنان تهیه شده است ؟

آیا نفر پرچم زن ، در پشت ماشین آالت عمرانی جهت همکاری با ریگر مستقر شده است ؟

آیا خودروی امداد رسان جهت حمل مصدوم پیش بینی شده است ؟

با توجه به دید نا مناسب در شب آیا استفاده اجباری از کاله ایمنی شرط حضور کارکنان در کارگاه می باشد ؟

آیا کارگران حفاری دستی مجهز به چراغ معدنچی می باشند ؟

:نماینده ایمنی پروژه  :تاریخ 

:ناظر ارشد پروژه 

:محل و شرح پیمان 

آیا برنامه ریزی جهت جلوگیری از تداخل فعالیتهای اجرایی شده است ؟

آیا افرادی که به کار گمارده شده اند ، برای شبکاری متناسب هستند ؟

آیا کلیه کارکنان به جلیقه شب نما مجهز شده اند ؟

مجهز می باشد ؟ (دنده عقب ، تجاوز از شرایط عملیاتی ماشین  )آیا ماشین آالت عمرانی به آژیرهای هشدار دهنده 

آیا وسایل ارتباطی مثل بیسیم و تلفن در پروژه پیش بینی شده است ؟

آیا سیستم روشنایی در محل راه پله ها ، پرتگاهها و محلهای خطرناک تقویت شده است ؟

آیا ژنراتورهای برق مجهز به کپسول اطفاء هستند ؟


