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 و ترجیحا در خود محل اجرای کار  برگزاری جلسه برای کلیه ی کارکنان درگیر در کار -

 قبل از شروع کار هر شیفت ترجیحاهر روز و جلسات انجام  -

جهت ه و زمان باقیمانددر باره موضوع مورد نظر ده دقیقه  .دقیقه می باشد  ۲۰الی  ۱۰برگزاری جلسات بین زمان مدت  -

 پرسش و پاسخ 

 مواردی که می توانند در جلسه مورد بحث قرار گیرند عبارتند از :

 شرایط کارمحل و  خصوص ح درتوضی -۱

 کار و نکات ایمنی مربوطه وش انجامخصوص ر توضیح در -۲

 کارانجام گفتگو در خصوص شرح وظایف افراد در  -3

 ، تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده و ایمنی آنهاگفتگو در خصوص ابزار ، لوازم  -4

 فردی مورد استفاده ، قبل از شروع کارابزار کار و همچنین لوازم حفاظت تاکید بر بازرسی از  -5

  موجود در کارخطرات ریسک ها و آگاهی دهی درخصوص  -6

 آگاهی دهی در خصوص عوامل زیان آور محیط کار -7

 کارموجود در آگاهی دهی درخصوص جنبه های زیست محیطی  -8

 دهی در خصوص روش های پیشگیری از بروز خطرات در فعالیت مورد نظراهی آگ -9

 آموزش فعالیت بخصوص -۱۰

 م کارگفتگو در مورد خطاها و اشتباهات احتمالی موجود در حین انجا -۱۱

 گفتگو در خصوص امنیت محل کار -۱۲
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 گذشته در کارادهای گفتگو در خصوص حوادث و روید -۱3

 علت و راه های پیشگیری آن وده آمکه روز های قبل پیش  یخطراتی درباره تگو گف -۱4

 گفتگو در خصوص بیماری های ناشی از کار -۱5

 بار حین کارجایی  هگفتگو در خصوص حمل و جاب -۱6

 آنهاو نظافت دوره ای تاکید بر استفاده گفتگو درخصوص لوازم حفاظت فردی مورد نیاز فعالیت و  -۱7

 رالعمل های مربوط به کارا و دستواستاندارده ،گفتگو در خصوص قوانین  -۱8

 مواد شیمیایی موجود در کار MSDSوری درخصوص آگفتگو و یاد -۱9

 ، عالئم و تجهیزات هشداردهنده مورد استفاده در کارگفتگو درخصوص تابلوها  -۲۰

 گفتگو در مورد پرمیت ها -۲۱

 من کارگفتگو درخصوص شرایط و رفتارهای ناای -۲۲

 آنهای که از نوع کار تاثیر خواهند پذیرفت و روش های ایجاد امنیت برای ن و شهروندانگفتگو در خصوص همسایگا -۲3

 در نهایت :

 خر جلسه آدر پرسش و پاسخ انجام  -

 جهت بهبود مستمر در کارکارکنان  شغلی و نیازهای پیشنهادات ،نظرات دریافت  -

  HSEتکمیل فرم مربوطه و دریافت امضاء از شرکت کنندگان در جلسه و ارسال یک نسخه به واحد  -

 

 


