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 .0هدف
هدف از این راهنما ارائه یک چارچوب یکپارچه جهت برنامهریزی ،سازماندهی و پیادهسازی سامانه مدیریت شرایط
اضطراری در شرکتهای اصلی ،فرعی /تابعه و تاسیسات صنعت نفت به منظور مدیریت و کنترل اثرربشش شررایط
اضطراری و به حداقل رساندن خسارات جانی ،مالی ،اثرات زیستمحیطی و بهداشتی آن میباشد.

 .4دامنه کاربرد و محدوده تأثير
این راهنما برای کلیهی شرکتهای اصلی ،فرعی  /تابعه ،مدیریتهای مستقل ستادی و سرایر واحردها و تاسیسرات
تابعه وزارت نفت و همچنین شرکتهای بشش غیر دولتی صنعت نفت الزم االجرا میباشد .تهیه مستندات تکمیلری
از جمله رویههای اجرایی و دستورالعملهای کاری در صورتی که مغایرتی با چارچوب و کلیات این راهنمرا نداشرته
باشد ،بالمانع است.

 .3مسئوليتها و ضمانت اجرا


بازنگری و بهروزرسانی این راهنما بر عهده اداره کل  HSEو پدافند غیرعامل وزارت نفت میباشد.



مدیریت  HSEشرکتهای اصلی مسئولیت برنامهریزی و هماهنگی جهت استقرار این سند در سطح شرکتها /
واحدهای صنعت نفت و نظارت و کنترل استقرار آن را به عهده دارند.

 مدیران عامل شرکتهای مشمول این سند ،موظف به طرحریزی و استقرار سیستم مدیریت شرایط اضطراری
مطابق مفاد راهنما میباشند.
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 .2الزامات و مستندات مرجع
 .1قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب  1351/9/15مجلس شورای اسالمی
 .9ابالغیه شماره  90/9-525مورخ  57/19/12وزیر نفرت برا عنروان شریوه نامره سراماندهی مردیریت شررایط
اضطراری در صنعت نفت.
 .3راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت( .ابرالغ شرده طری
نامه شماره  3823-1/98مورخ .)81/01/92
4. NFPA 1600: Standard on disaster/emergency management and business continuity
/continuity operation programs. 2016.
5. OGP, Incident management system for the oil and gas industry Good practice guidelines for
incident management and emergency response personnel, 2014.
6. NFPA 1561, Standard on Emergency Services Incident Management System, 2014.
7. Petroleum and natural gas industries-offshore production installations- requirement and

guidelines for emergency response. BS EN ISO 15544:2010.

 .5تعاریف
حادثه :هر رویداد ناخواسته (برنامه ریزی نشده) کره منجرر بره آسریب یرا صردمه بره کارکنران ،دارایری فیزیکری
(تجهیزات ،تاسیسات) ،اعتبار سازمان یا محیط زیست گردد.
شرایط اضطراری :وضعیتی غیرقابل انتظار و برنامهریزی نشده با منشا طبیعی یا انسانی نظیر سیل ،زلزله ،انفجار،
آتشسوزی ،نشت و ریزش نفت و مواد شیمیایی ،رها شدن گاز ،حمالت سایبری و ...که می تواند باعر مرری یرا
آسیب شدید به افراد و داراییهای فیزیکی ،توقف کامل فرآیندها یا عملیاتهای صرنعت نفرت یرا صردمات جردی
زیستمحیطی شود .شرایط اضطراری صنعت نفت در سه سطح مطابق جدول شماره یک تعیین می شود.
تبصره  :0وقوع شرایط عملیاتی نظیر از سرویس خارج شدن دستگاهها ،قطع خوراک ،برق ،آب خنرککننرده ،هروای ابرزار
دقیق و ...که منجر به توقف اضطراری جزئی یا کلی ()Partial/Total Emergency Shut Downتاسیسات شرود ،در
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دامنه این راهنما نبوده و در صورت بروز چنین وضعیتهایی باید بر اساس رویههای عملیاتی تاسیسات اقدام شود.

مناطق متمرکز :مناطقی است که در آن چندین تاسیسات نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی به صورت متمرکز و در
مجاورت هم قرار دارند (نظیر ماهشهر ،عسلویه ،خاری و.)...
سناریوی معتبر :0رویداد یا مجموعه رویدادهایی با پیامدهای شدید که پتانسیل ایجراد شررایط اضرطراری را دارا
بوده و وقوع آن به لحاظ منطقی محتمل و قابل باور باشد.
مدیریت شرایط اضطراری :فرایندی مستمر و هدفمند در شش مرحله شامل :پیشبینری ،پیشرگیری ،حفاظرت،
آمادگی ،واکنش و بازتوانی است که با هدف حفظ پایداری و تداوم حیات سرازمان بررای زمران وقروع وضرعیتهای
اضطراری ،طرحریزی و استقرار می یابد.
جدول یک -سطح بندی شرایط اضطراری در صنعت نفت
معيارها

سطح شرایط اضطراری

مثال

 به یک واحرد /بشرش /تاسیسرات داخرل شررکت /سرازمان
محدود است.

سطح یك

 تهدیرردی برررای واحرردهای مجرراور ،جامعرره محلرری ،محرریط
 انفجار یا آتشسوزیهای کوچک و قابلکنتررل
اطراف /محیطزیست ،امالک و داراییهرا و اعتبرار سرازمانی
در چند تجهیز در یک واحد
وجود ندارد.
 ریزش محدود مواد سمی و آلودهکننده کره برا
 قابلیت گسترش به سایر شرکتها و محیط اطراف را ندارد.
روشهای معمول قابل پاکسازی میباشد.
 منابع داخلی شرکت /سازمان (پرسرنل ،تجهیرزات) توانرایی
مدیریت و کنترل حادثه را داشته و دریافت کمکهای بیرونی
محدود به امداد پزشکی است.


سطح دو





به درون شرکت/سازمان محدود بوده و امکان گسرترش بره
تاسیسات و واحدهای مجاور وجود دارد.

پتانسیل ایجاد خطر برای واحدهای مجاور ،جامعره محلری،
محیط اطراف /محیطزیست ،امرالک و دارایریهرا و اعتبرار 
سازمانی وجود دارد.

انفجار یا آتشسروزیهرای برزری یرک واحرد
تأسیساتی
ریزش مواد سمی و آلروده کننرده کره توانرایی
حرکت به سمت منابع محیطزیست را دارد.

منابع شرکت/سازمان توانایی مردیریت و کنتررل حادثره را
Credible scenario

1
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معيارها

مثال

نداشته و نیازمند پشتیبانی کلی از منطقه میباشد.


پیامدهای حادثه بره خرارج از محردوده شررکت گسرترش
مییابد.



تهدید یا آسیب جدی بره جامعره محلری ،محریط اطرراف  /انفجار و آتشسوزی بزری غیرقابلکنترل
محیطزیست ،امالک و داراییهرا و اعتبرار سرازمانی وجرود  ریزش زیاد مواد سمی در حجم زیاد بره منرابع
محیطزیست و ایجاد آلودگیهای وسیع
دارد.



با استفاده از منابع موجود در منطقه قابل کنتررل نبروده و  نشت گاز سمی نظیر  H2Sدر سطح وسیع
نیازمند اقدامات فوری و مستقل سایر دستگاهها و ارگانها و
پشتیبانی کلی در سطح محلی ،منطقه ای و ملی میباشد.

سطح سه

طرح واکنش در شرایط اضطراری :برنامهای مدون و مبتنی بر سناریوهای معتبر که اهرداف کلری ،راهبردهرا و
تاکتیکهای مدیریت یک حادثه یا شرایط اضطراری در آن تشریح میشرود .ایرن برنامره بایرد حرداقل دربرگیرنرده
مراحل آمادگی ،واکنش بازتوانی بوده و نقش و مسئولیتهای افراد مسئول در آن مششص شده باشد.
کميته شرایط اضطراری :کمیته ای است که با ریاست مدیر /مدیر ارشد شرایط اضطراری (به ترتیب در سرطوح
یک و دو) به منظور پشتیبانی از فرمانده صحنه و با هدف برنامهریزی ،هماهنگی و هدایت عوامرل و منرابع تحرت
سرپرستی وی در شرایط اضطراری در سه سطح تشکیل میشود.
تبصره  : 4کمیته شرایط اضطراری سطح سه با ریاست مدیرعامل شرکت اصلی وزارت نفت (شرکتهای ملی نفرت
ایررران ،ملرری گرراز ایررران ،ملرری صررنایع پتروشرریمی و پرراالیش و پشررش فررراوردههررای نفترری) کرره مرردیریت
منطقه/سازمان/شرکت دارای شرایط اضطراری ( اعم از دولتی ،عمومی و خصوصری) مررتبط برا حروزه آن شررکت
اصلی می باشد ،تشکیل خواهد شد.
مدیر شرایط اضطراری :ششصی است که مسئولیت طرحریزی و اسرتقرار فراینرد مردیریت شررایط اضرطراری،
حصول اطمینان از انطباق ساختار ،منابع ،راهبردها و تاکتیکهای عملیراتی ،بسریم منرابع و پیشرتیبانی کامرل از
فرمانده صحنه را در زمان واکنش ،پیگیری و مدیریت جنبههای مدیریتی و اجرایی مراحل بازیابی را بر عهده دارد.
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در این شیوهنامه ،مدیر شرایط اضطراری ،مدیران عامل شرکتهای دارای شرایط اضطراری میباشرند کره بایرد دو
نفر از مدیران ارشد سازمان را که به امور سازمان اشراف کامل دارند ،طی حکم کتبی به ترتیب به عنوان جانشینان
اول و دوم خود منصوب نمایند.
مدیر ارشد شرایط اضطراری :در مناطق متمرکز (نظیر ماهشهر ،خاری ،عسلویه )...،مسئولیت عملیات کنترل و
مقابله در سطح دوم شرایط اضطراری به عهده سازمان /شرکت /منطقه عملیاتی متولی مدیریت کلی منطقه متمرکز
میباشد.
مدیر ارشد شرایط اضطراری در مناطق متمرکز به پیشنهاد اداره کل بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و پدافند غیرعامل
وزارت نفت و با حکم وزیر منصوب میشود .مدیر ارشد شرایط اضطراری باید با هماهنگی اداره کل  HSEو پدافند
غیرعامل ،دو نفر از مدیران ارشد منطقه را که به امور منطقه اشراف کامل دارند ،طی حکم کتبی به ترتیب به عنوان
جانشینان اول و دوم منصوب نماید.
فرمانده صحنه :ششصی است که در هر سه سطح توسط رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری تعیرین شرده و
مسئولیت فرماندهی و هدایت عملیات واکنش و فعالیتهرا در شررایط اضرطراری شرامل ایمنری صرحنه؛ کنتررل
وضعیت؛ تعیین ،تشصیص و کنترل منابع؛ تعیین و اتشاذ تاکتیکهای عملیاتی ( نظیر اطفاء حریرق ،کنتررل نشرت،
حفاظت محیطی و اموال) و سایر جنبههای عملیاتی را در صحنه بره عهرده دارد .تمرامی مردیران شررکت درگیرر
شرایط اضطراری و باالخص مدیر /مدیر ارشد شرایط اضطراری ،مسئول پشتیبانی از وی بوده و اتشاذ تصمیم نهایی
در مدیریت عملیات کنترل شرایط اضطراری به عهده فرمانده صحنه میباشد.
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 .6اقدامات
 -0 - 6تهيه طرح مدیریت شرایط اضطراری
هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مناطق متمرکز صنعت نفت باید طرح مدیریت شرایط اضرطراری خرود را
تهیه نمایند .این طرح باید در برگیرنده اقدامات قبرل ،حرین و پرس از شررایط اضرطراری بروده و در آن سراختار
مدیریت شرایط اضطراری ،شرح وظایف افراد و نحوه ارتبرا و همراهنگی درون/بررون سرازمانی و سلسرله مراترب
اطالعرسانی ،سناریوهای محتمل ،طرحهای واکنش( ، )EAP1آموزش و برنامه ارزیابی طرحهای واکنش در شررایط
اضطراری مطابق چارچوب این راهنما باشد .عناصر و الزامات کلیدی این طرح و اقدامات اجرایی موردنیاز به شررح
زیر است.
 -0 - 0 - 6شناسایی سناریوهای معتبر منجر به شرایط اضطراری
هر یک از تاسیسات  /واحدها  /شرکتها  /مناطق متمرکز صنعت نفت باید با بهرهگیری از روشهای فنری و مناسرب
شامل مطالعات خطر و ارزیابی ریسک (به ویژه تحلیل خطر فرایندی) و بررسی سوابق حروادث رخ داده در سرطح
تاسیسات یا واحدهای مشابه اعم از حوادث با منشاء طبیعی یا غیرطبیعی ،تکنولوژیکی و یا حروادث دارای منشراء
انسانی ،سناریوهای معتبر منجر به شرایط اضطراری که وقوع آن محتمل و به لحراظ منطقری قابرل براور باشرد را
شناسایی نمایند .سناریوهای شناسایی شده باید فهرست شده و با توجه به میزان باالترین پیامد قابل وقوع ،سطح-
بندی شود.
 -4 - 0 - 6تهيه طرح واکنش () E.A.P

هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مناطق متمرکز صنعت نفت باید بر اساس سناریوهای محتمل ،نسربت بره
تهیه و تدوین طرح های واکنش و دستورالعملهای تفضیلی برای تریمهرای واکرنش در شررایط اضرطراری اقردام
نمایند .طرح واکنش شرایط اضطراری ضمن سهولت در کاربرد باید شفاف بوده و حاوی اطالعرات عملیراتی مرورد
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نیاز در تمام سطوح شرایط اضطراری بوده و اقدامات مدیریت شرایط اضرطراری را نیرز پوشرش دهرد .ایرن طررح
همچنین باید شامل شرح اقدامات ،مسئولیتها ،منابع و سایر جزئیات عملیاتی در مراحل قبل ،حین و پس از وقوع
شرایط اضطراری باشد.
طرحهای واکنش در شرایط اضطراری باید حداقل ساالنه مورد بررسی و برازنگری قررار گرفتره و در صرورت لرزوم
بهروز گردند.
طرحهای واکنش در شرایط اضطراری باید مستند و به روشهای مناسب به اطالع کلیه ذینفعران از قبیرل اعضرای
کمیته شرایط اضطراری ،کارکنان و پیمانکاران و صنایع همجوار/جامعه محلی اطراف و  ....رسانده شود.
 -3 - 0 - 6تشکيل کميته شرایط اضطراری
کمیته شرایط اضطراری با هدف تبیین ارتباطات ،نقش و مسئولیتها به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامره مردیریت
شرایط اضطراری باید طرح ریزی و ایجاد شود.
ساختار این کمیته باید موثر ،شفاف ،دارای سلسله مراتب مششص ،بدون ابهام و قابل درک برای کارکنران بروده و
دارای انعطاف کافی در مدیریت شرایط اضطراری باشد.
اعضای کمیته شرایط اضطراری سطح یک و دو متشکل از مدیر /مدیر ارشد شرایط اضطراری (رئیس) ،رئیس امور
( HSEدبیر) ،رئیس روابط عمومی (سشنگو) ،مدیر عملیات/رئیس مجتمع ،رئیس حراست ،رئیس پشتیبانی ،رئیس
امور مالی ،رئیس مشابرات ،رئیس تدارکات ،رئیس انبارهای کاال ،رئیس درمان و فوریتهای پزشکی ،فرمانده بسیم،
و سایر واحدها به تناسب نوع تاسیسات ،گستردگی و ماهیت فرایند می باشد که به منظور برنامهریزی ،هماهنگی و
هدایت عوامل و منابع تحت سرپرستی و پشتیبانی کامل از فرمانده صحنه در شرایط اضطراری تشکیل میگردد.
در ساختار کمیته برای مدیر /مدیر ارشد شرایط اضطراری و فرمانده صحنه باید دو رده جانشین و برای مابقی اعضا
یک رده جانشین طی احکام کتبی تعیین شود.

راهنمای مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت
يم
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کمیته شرایط اضطراری سطح سه شرکت اصلی مسئولیت رصرد وضرعیت و همراهنگی و پشرتیبانی کمیترههرای
شرایط اضطراری شرکتهای تابعه (سطح یک و دو ) را برعهده دارد .در صورت لزوم به اعالم شرایط اضطراری سطح
سه ،مسئولیت اطالعرسانی و هماهنگی با وزارت کشور (و در صورت نیراز برا سرایر سرازمانهای مسرئول دولتری و
نهادهای لشگری از جمله سازمان پدافند غیرعامل) به عهده این کمیته میباشد .اعضای کمیتره مردیریت شررایط
اضطراری سطح سه شرکت اصلی عبارتند از :معاون وزیر و مدیر عامل شرکت اصلی (رئیس) ،مردیر ( HSEدبیرر)،
رئیس روابط عمومی (سشنگو) ،مدیر /معاون تولید ،مدیر /معاون پشتیبانی ،رئیس حراست و فرمانده بسیم شرکت
اصلی.
بر اساس این ساختار ،مدیر /مدیر ارشد شرایط اضطراری در زمان حادثه کليه مسئوليتهای پشتيبانی و
هماهنگی را بر عهده خواهد داشت .مسئوليت کامل عمليات مقابله و کنترل از جنبه فنی و تاکتيکی با
فرمانده صحنه میباشد و سایر عوامل سازمانی در یك نمودار ماتریسی تحت دستور فرماندده صدحنه
خواهند بود.
اع ضای کمیته مدیریت شرایط اضطراری بسرته بره ماهیرت عملیرات ،پراکنردگی جغرافیرایی تاسیسرات و تفراوت
سازمانی و تشکیالتی در شرکتهای تابعه میتواند متفاوت باشد .این ساختار قابلانعطاف بوده و متناسب با وسعت و
شدت حادثه ،امکان دعوت از سایر بششها /واحدهای سازمانی /اعضای حقیقی مردعو وجرود دارد ،ولری چرارچوب
اصلی آن باید حفظ شود.
 -2 - 0 - 6تعيين مسئوليت ها و شرح وظایف اعضاء کميته شرایط اضطراری
هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مناطق متمرکز و شرکتهای اصرلی تابعره وزارت نفرت صرنعت نفرت بایرد
مسئولیت اعضای کمیته شرایط اضطراری را در چارچوب این راهنما در مراحل قبل ،حین و پس از پایران شررایط
اضطراری تعیین نمایند .نمونهای از نقشها و مسئولیتهای اعضاء کمیته حین وقوع شرایط اضرطراری در سرطوح
یک و دو در جدول شماره دو ارائه شده است.
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جدول دو  :نمونهای از نقشها و مسئولیتهای اعضای کمیته شرایط اضطراری
مسئوليتها

سِمت








مدیر /مدیر ارشد شرایط
اضطراری











فرمانده صحنه








عملیات

اطمینان از تهیه و استقرار طرح مدیریت شرایط اضطراری
مدیریت کلی عملیات واکنش اضطراری و فعالیتهای مرتبط
حصول اطمینان از انجام اقدامات پیشگیرانه
حصول اطمینان از انجام تمرینات و مانورها و مشارکت فعال و متعهدانه در آن
اطمینان از ایجاد /عملکرد صحیح وسایل ارتباطی /مشابرات
برقراری ارتبا با مسئولین و ارگانهای کلیدی
ریاست جلسه مدیریت شرایط اضطراری
هماهنگی با رئیس ستاد مرکزی مدیریت شرایط اضطراری شرکت اصلی و مقامات محلی
حسب لزوم
تائید انتشار اطالعات از طریق بشش روابط عمومی
ارتبا تنگاتنگ با فرمانده صحنه بهمنظور ارائه آخرین وضعیت عملیات و راهکارهای عملیاتی
و تنظیم برنامه زمانبندی برای رفع شرایط اضطراری
پیگیری مستمر و کنترل فعالیتهای پشتیبانی ،لجستیکی و تامین نیرو و تجهیزات و دریافت
مستمر گزارش از نحوه عملکرد و رفع نارساییها و اطالع شیوههای عملکرد و توسعه میزان
کمکرسانی ،متناسب با نیاز و تعیین حداکثر کمکهای الزم و مدیریت اقدامات بهینه و عبور
از شرایط اضطراری
اتشاذ استراتژی و تاکتیک های مورد نیاز برای مقابله با شرایط اضطراری
پیشنهاد برنامههای پیشگیرانه به مدیر شرایط اضطراری شرکت یا منطقه
فرماندهی عملیات تاکتیکی برای مقابله با شرایط اضطراری
هماهنگ کننده عملیاتهای واکنش که بهطور همزمان انجام میگیرند
اطمینان از ایمنی کارکنان پاسخدهنده به شرایط اضطراری و ایمنی سایر کارکنان
کمک به توسعه استراتژیها و تاکتیکهای عملیات واکنش در شرایط اضطراری
نظارت بر اجرای بشش عملیاتی برنامه واکنش اضطراری
برآورد و درخواست منابع برای حمایت عملیات تاکتیکی از طریق بشش تدارکات
اطمینان از اینکه تیم واکنش بهطور مؤثر و در داخل محدوده تعریفشده فعالیت میکنند.
هماهنگی و هدایت تیم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جهت ارائه به موقع خدمات

رئیس /مدیر
عملیات /
بهرهبرداری
رئیس  /مدیر
تعمیرات

 انجام اقدامات اضطراری مربو به عملیات (مثل توقف عملیات)
 همرراهنگی و همراهرری در مرردیریت جنبررههررای عملیرراتی واکررنش در شرررایط
اضطراری و ارائه مشاوره فنی و اطمینان از ارائه مستمر خدمات بهرهبرداری




هماهنگی و همراهی در مدیریت جنبههای عملیاتی شرایط اضطراری
هماهنگی جهت تأمین تجهیزات موردنیاز تعمیرات
هماهنگی با سایر واحدهای عملیات

راهنمای مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت
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مسئوليتها

سِمت
رئیس /مدیر
مهندسی


دبیر کمیته  /ستاد مرکزی مدیریت شرایط اضطراری
ارائه سوابق و مدارک الزم در صورت نیاز
حصول اطمینان از اطالع تمامی اعضاء کمیته شرایط اضطراری در رابطه با زمان و مکان
برگزاری جلسات کمیته شرایط اضطراری در حین عملیات مقابله با شرایط اضطراری
ثبت و گزارش کلیه وقایع ورویداد ها
تنظیم جلسات و تهیه صورتجلسات کمیته شرایط اضطراری
ارتبا نزدیک و موثر با اعضا کمیته شرایط اضطراری
مش شص نمودن مناطق ایمن و عملیاتی به منظور جلوگیری از تجمع افراد غیر مجاز ،متفرقه
و فاقد تجهیزات کافی در محل های تعیین شده



مدیریت تمام جنبههای مالی حادثه
پیش بینی و تشصیص بودجه اضطراری با هماهنگی مدیر شرایط اضطراری
اتشاذ ترتیب الزم برای رسیدگی و کنترل پرداخت های مالی اضطراری و ویژه
ارائه اطالعات تجزیهوتحلیل مالی و هزینه حادثه
اطمینان از تفویض مناسب اختیار مالی در محل
مرور همه برنامههای بیمه مربوطه و اطمینان از اطالعرسانی بیمه گران
جمعآوری و ارزیابی همه ادعاهای مرتبط با حادثه



برنامهریزی و سازماندهی بشش تدارکات
مشارکت در توسعه برنامه عملیاتی حادثه
نظارت بر شعب و واحدها در بشش تدارکات
تعیین و عرضه فوری منابع و امکانات موردنیاز حادثه
اطمینان از ثبت همه تجهیزات ،مواد خریداریشده ،اجاره یا قرض گرفتهشده در طول
عملیات واکنش اضطراری
کار با مدیر یا مدیران منطقهی آمادهباش برای ایجاد و حفظ شبکه تأمین
توسعه و توصیه تمام بششهای تائید منابع و فرایند درخواست
هماهنگی و فرآیند درخواست برای منابع اضافی
پیگیری منابع و ایجاد تنظیمات الزم
مرور تاکتیکها برای دوره عملیاتی بعدی جهت ارائه منابع و پشتیبانی تدارکاتی




HSE









مالی










تدارکات و عملیات کاال






روابط عمومی



هماهنگی و همراهی در مدیریت جنبههای عملیاتی مدیریت شرایط
اضطراری و ارائه مشاوره فنی

 هماهنگی با رسانههای عمومی و پاسشگویی و اطالعرسانی به رسانهها و مراجعین و غیره با
هماهنگی مدیر /مدیر ارشد شرایط اضطراری
 پایش رسانههای عمومی و فضای مجازی و مدیریت شایعات و اطالعرسانی بهموقع
 مستند سازی صحنه حادثه و اقدامات عملیات کنترل
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مسئوليتها

سِمت


پشتیبانی
اداری /خدمات








بهداشت و درمان(پزشکی
 /امداد و نجات و
کمکهای اولیه)




تعیین و عرضه فوری منابع و امکانات خدماتی موردنیاز حادثه
اطمینان از رفاه عمومی و ایمنیبشش خدمات
هماهنگی و فرآیند درخواست برای منابع اضافی
پیگیری منابع و ایجاد هماهنگیهای الزم
مرور برنامه برای دوره عملیاتی بعدی جهت تامین منابع و پشتیبانی خدماتی
پایش و اطالع رسانی به موقع حادثه در حوزه خدمات پیش بیمارستانی
تامین واکنش مناسب و موثر از طریق مدیریت به موقع جامع و موثر صحنه حادثه تحت نظر
مستقیم و هماهنگی کامل با فرمانده صحنه و مدیر/مدیر ارشد شرایط اضطراری و به کارگیری
سامانه فرماندهی حادثه
تامین خدمات حفظ کننده حیات با استفاده از منابع موجود
انتقال فوری و صحیح مصدومین به مراکز درمانی تعیین شده بر اساس راهنمای مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی در صنعت نفت ابالغی وزارت نفت و رویه های عملیاتی مربوطه در
انط باق با الزامات راهنمای مدیریت فوریتهای پزشکی در صنعت نفت به شماره
MOP-HSED-Gl-105



کنترل راههای ارتباطی و ورود و خروج افراد و امنیت در صحنه حادثه و تاسیسات
کنترل دسترسی در صحنه
اطمینان از تسهیل در تردد نیروهای امدادی و فرایند تشلیه شرکت یا منطقه
ارتبا با نیروهای امنیتی در صورت لزوم
تامین نیرو در صورت نیاز



تهیه و در اختیار گذاشتن بی سیم به تعداد کافی و با برد مناسب در واحدهای عملیاتی
تجهیز مرکز کنترل وضعیت اضطراری به وسایل ارتباطی الزم
نصب ،تست ،توزیع و حفظ تجهیزات ارتباطی



فراخوان نیروها و بسیم منابع حسب دستور مدیر  /مدیر ارشد شرایط اضطراری در اختیار
فرمانده صحنه یا سایر مبادی ذیربط



حراست





 ITو مشابرات




بسیم

راهنمای مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت
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 -5 - 0 - 6برگزاری آموزش
هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /منراطق متمرکرز صرنعت نفرت بایرد آمروزشهرای الزم (تئروری /عملری/
کارگاهی) جهت آشنایی با برنامه مدیریت شرایط اضطراری و طرحهای واکنش ،نقش و مسئولیتهرا  ،آشرنایی برا
تجهیزات مورد استفاده و یا سایر موارد در ارتبا با مدیریت شرایط اضطراری را برگزار نمایند.
به منظور اطمینان از آمادگی کارکنان برای مقابله با شرایط اضطراری ،باید آموزشهای کارکنان مرتبط( شرکتی/
پیمانکاران) به صورت دورهای و حداقل دوسال یکبار برگزار و اثربششی آن در تمرینها مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -6 - 0 - 6انجام تمرینات 0دورهای
هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مناطق متمرکز صرنعت نفرت بایرد حرداقل سره برار در سرال نسربت بره
برنامهریزی و انجام تمرینات عملی در سطوح سه گانه شرایط اضطراری برر اسراس سرناریوهای معتبرر اقردام و از
آمادگی کارکنان و کفایت و اثربششی طرحهای واکنش ،اطمینان حاصل نماینرد .طرحهرای واکرنش بایرد پرس از
انجام تمرینها مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گیرند.
 -4 - 6ایجاد سامانههای ارتباطی و اطالع رسانی وقوع حوادث و اعالم هشدار اضطراری
هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مناطق متمرکز صنعت نفرت بایرد متناسرب برا ماهیرت عملیرات ،تنروع و
پراکندگی تاسیسات نسبت به ایجاد سامانههای ارتباطی و اطالع رسانی وقوع حوادث شامل خطو تلفن ،رادیرو (
بی سیم) ،Hot Line ،بلندگو ،پیجر ،سیستمهای اعالم حریق و نشت ،شستی اعالم خطرر و  ...اقردام نماینرد .ایرن
سامانهها باید به سهولت در دسترس کلیه کارکنان قرار داشته و قابلیت دریافت وضعیتهای خطرنراک ،رویردادها و
حوادث اعالمی از سوی کارکنان ،پیمانکاران و سایر ذینفعان و همسایگان و اعالم آن به اتاق کنترل /ایسرتگاههای
آتش نشانی /مراکز پایش و فرماندهی ایمنی و شرایط اضطراری (در مناطق متمرکز) و یا سایر محلهای تعیین شده
را داشته باشد.

Drill

1
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يم
اداره كل بهدا شت  ،ا ني  ،محیط زیست پدافندغیرعامل

صفحه  06از 22
)MOP-HSED-Gl-204(1

سامانههای ارتباطی و اطالعرسانی حوادث باید به گونه ای طراحی شود که امکان تعیین موقعیرت و محرل اعرالم
کننده /اطالع دهنده حادثه برای مرکز دریافت پیام /هشدار وجود داشته باشد.
همچنین الزم است سامانه هشدار وضعیتهای اضطراری در تاسیسات پیشبینی شرود .ایرن سرامانههرا بایرد دارای
قابلیت هشدار فراگیر بوده و هشدارها نیز باید برای هر یک از وضعیتها (نظیر نشت گازهای سرمی ،انفجرار ،آترش
سوزی و  )...متفاوت باشد.
 -3 - 6پيش بينی منابع و آمادگی تجهيزات شرایط اضطراری
هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مجتمع های غیرمتمرکز و مناطق متمرکز صنعت نفت باید نسربت بره
تهیه فهرست منابع و تجهیزات مورد نیاز بر اساس برنامه های واکنش طرحریزی شده اقدام نموده و متناسب با
نوع تجهیزات و منابع مورد نیاز ،روشهای تامین آن را در زمران وقروع شررایط اضرطراری (منرابع درون /بررون
سازمانی) تعیین نمایند.
الزم است تجهیزات شرایط اضطراری به صورت دوره ای مورد بازرسی قرار گرفته و تحت برنامههای نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه تاسیسات قرار گیرد .همچنین بره منظرور حصرول اطمینران از آمراده بره کرار برودن ایرن
تجهیزات ،تست های عملکردی در فواصرل زمرانی معرین مطرابق اسرتانداردهای تشصصری ،توصریه سرازنده و
تجربیات تاسیسات انجام شود .سوابق بازرسی ،نگهداری و تست هرای عملکرردی ایرن تجهیرزات بایرد ثبرت و
نگهداری شود.
 -2 - 6ایجاد مرکز پایش و فرماندهی ایمنی و شرایط اضطراری
در مناطق متمرکز صنعت نفت (مطابق جدول شماره سه پیوست )1-7باید نسبت به ایجاد مرکز پایش و فرماندهی ایمنی
و شرایط اضطراری اقدام شود .این مرکز باید متناسب با وسعت منطقه ،ماهیت عملیات ،تنوع و پراکندگی تاسیسات ،شرح
فعالیت و بر اساس خروجی مطالعات شبیهسازی مناطق خطر ،مطابق با اسرتانداردهای مربوطره طراحری و احرداث شرود.
موقعیت مرکز باید تا حد امکان در محدوده ایمن نسبت به مشاطرات صنعتی از جمله نشت گازهرای سرمی ،انفجرار و ....
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قرار داشته و تهمیدات فنی موردنیاز نظیر فشار مثبت یا  Gas Tightیا  Blast Proofنیز در نظر گرفته شود .تجهیرزات
این مرکز با توجه به گستردگی ،نوع و محل تاسیسات ،سناریوهای محتمل و میزان منابع میتواند به شرح ذیل باشد:
)1

)9

)3

)2

)9

)6

)7

انواع سیستم های رادیویی و مشابراتی


سیستم های  VHFو ...



تلفنهای ماهوارهای



تلفنهای دریایی

انواع سیستمهای مانیتورینگ و نظارتی


سیستمهای CCTV



سیستمهای F & G

سیستمهای برق اضطراری


موتور ژنراتور اضطراری



روشنایی اضطراری



UPS

سیستمهای نگهداری دادهها (نرمافزاری و سشتافزاری)


نقشههای Layout



سناریوهای مشتلف وضعیت اضطراری



نقشه های خطو و کریدورها و تاسیسات مشترک



لیست منابع و تجهیزات موجود در منطقه ،مجتمع ،تاسیسات و مناطق مجاور



فهرست شناسنامههای شیمیایی مواد پرخطر ()MSDS



نقشه مسیرهای دسترسی و جادهای

سیستمهای هشدار و اعالم اضطراری


سیستمهای آژیر



سیستم Paging

سیستمهای مورد نیاز شرایط اضطراری (برای خود مرکز)


تجهیزات امداد و نجات



تجهیزات ایمنی و آتشنشانی



تجهیزات تنفسی

سیستمهای صوتی و تصویری
 ویدئو پروژکتور

راهنمای مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت
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 ویدئو کنفرانس
 لپ تاپ /تبلت
 تجهیزات اداری

 -5 - 6تدارک ایستگاه فرماندهی صحنه

0

هر یک از تاسیسات  /واحدها /شرکتها  /مناطق متمرکز صنعت نفرت بایرد متناسرب برا ماهیرت عملیرات ،تنروع و
پراکندگی تاسیسات نسبت به ایجاد ایستگاه ثابت یا سیار فرماندهی صرحنه اقردام نماینرد .ایرن ایسرتگاه بایرد در
نزدیکترین محل ایمن در صحنه حادثه قرار گرفته و فضای کافی جهت استقرار فرمانده صحنه و عوامرل کلیردی
عملیاتی را داشته باشد .تجهیزات ایستگاه فرماندهی صحنه میتواند شامل موارد زیر باشد:
 تجهیزات ارتباطی پایدار و قابل اطمینان
 یک دستگاه رادیو بی سیم ثابت (.)base
 تابلوی ثبت وقایع
 تابلوی جانمایی و ثبت موقعیت تجهیزات حادثه دیده و در معرض خطر
 بلندگو و آژیر
 بادنما ،باد سنم و کیسه باد
 میز و صندلی به منظور برگزاری جلسات عملیاتی در محل
 فهرست منابع داخلی و خارجی ،صنایع و تاسیسات همجوار و شماره تماسهای کلیدی
 لیست حضور و غیاب تیمهای عملیاتی حاضر در صحنه
 نقشهها و رویههای عملیاتی و مدارک فنی مورد نیاز

Command Post

1

راهنمای مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت
يم
اداره كل بهدا شت  ،ا ني  ،محیط زیست پدافندغیرعامل

صفحه  09از 22
)MOP-HSED-Gl-204(1

 -6 - 6واکنش در سطوح سه گانه شرایط اضطراری
 -0 - 6 - 6واکنش در شرایط اضطراری سطح یك
 در صورت وقوع حادثه در تاسیسات ،ابتدا تیم آتشنشانی اقدام به واکنش نموده و همزمان به مدیر شرایط
اضطراری و فرمانده صحنه اطالع رسانی میشود.
 تیم اعزامی ،ضمن ارزیابی وضعیت ،به مدیر شرایط اضطراری و فرمانده صحنه گزارش مستمر ارائره مری-
نماید.
 در صورت انطباق وضعیت با معیارهای سطح یک ،وقوع شرایط اضطراری سطح یک توسط مردیر شررایط
اضطراری اعالم و همزمان فرمانده صحنه ،عملیات کنترل را بر عهده گرفته و مدیر شرایط اضرطراری نیرز
اقدامات پشتیبانی وهماهنگی و گسیل منابع را پیگیری مینماید.
 مدیر شرایط اضطراری موظف است در مناطق متمرکز ،مدیر ارشد شرایط اضطراری ( سطح دو) و در سایر
تاسیسات ،رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه و باالترین مقام مسئول محلی را مطلع نموده
و کلیه عوامل سطح دو /سه از جمله فرمانده صحنه و تیمهای عملیات با اعالم و دستور مدیر ارشد شرایط
اضطراری  /رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه در وضعیت آماده باش قرار گیرند.
 رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح باالتر میتواند تیمی را موظف بره رصرد وضرعیت از جملره
سطح وضعیت اضطراری نموده و توصیههای الزم را به مدیر شرایط اضطراری سطح یک ارائه نماید.
 -4 - 6 - 6واکنش در شرایط اضطراری سطح دو
نحوه اقدام در شرایط اضطراری سطح دو در مناطق متمرکز نظیر ماهشهر ،عسلویه ،خارک و( ...که تاسیسات نفت،
گاز ،پاالیش ،پتروشیمی به صورت متمرکز و در مجاورت هم قرار دارند (جدول شماره سه پیوست  ،)1-7به شررح
زیر می باشد:
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 در صورت عدم توانایی مدیریت و کنترل وضعیت در سرطح یرک یرا احرراز معیارهرای سرطح دو شررایط
اضطراری ،شرایط اضطراری سطح دو توسط مدیر شرایط اضطراری (سطح یک) اعرالم و فرمانرده صرحنه
سطح دو ،هدایت عملیات کنترل را بر عهده گرفته و مدیر ارشد شرایط اضطراری نیز اقدامات پشتیبانی و
هماهنگی و گسیل منابع را پیگیری مینماید.
 در این سطح ،فرمانده صحنه و کلیه عوامل عملیاتی سطح یک زیر نظر فرمانرده صرحنه سرطح دو انجرام
وظیفه خواهند نمود.
 مدیر شرایط اضطراری نیز به کمیته شرایط اضطراری سطح دو ملحق و وظایف محولره را پیگیرری مری-
نماید.
 مدیر ارشد شرایط اضطراری موظف است رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه شرکت اصرلی
مربوطه و باالترین مقام مسئول محلی را مطلع نماید.
 رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه شرکت اصلی میتواند تیمی را موظف به رصد وضرعیت
از جمله سطح وضعیت اضطراری نموده و در صرورت لرزوم توصریههرای الزم را بره مردیر ارشرد شررایط
اضطراری ارائه نماید.
 درصورتی که مدیر ارشد شرایط اضطراری ،نیاز به کمک یا هماهنگی با خارج از منطقه (درخواست کراال و
 )...را تششیص دهد ،باید مراتب را به رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سرطح سره شررکت اصرلی
مربوطه منعکس نماید .مسئولیت هماهنگی الزم برای ارسال فوری کمکهای موردنیاز برا رئریس کمیتره
مدیریت شرایط اضطراری سطح سه شرکت اصلی میباشد.
تبصره  :3در شرکتهای هلدینگ (که ستاد آن در یکی از شهرها بوده و دارای چند شرکت تابعره تحرت مردیریت
ستاد می باشد ،نظیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیم فارس) در صورتی که ستاد شرکت هلردینگ ،دارای سراختار
الزم به منظور مدیریت شرایط اضطراری باشد ،میتواند عهده دار سطح دو مدیریت شرایط اضطراری در خصرو
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شرکتهای تابعه خود در خارج از مناطق متمرکز باشد .فهرست اسامی این گونه شرکتها بایرد پرس از ارزیرابی الزم
توسط مدیریت  HSEشرکتهای اصلی به منظور اخذ تاییرد بره اداره کرل  HSEو پدافنرد غیرعامرل وزارت نفرت
پیشنهاد میشود.
 -3 - 6 - 6واکنش در شرایط اضطراری سطح سه
 در صورت عدم توانایی مدیریت و کنترل وضعیت در سطح یک یا دو ( مناطق متمرکز) یا احراز معیارهای
سطح سه شرایط اضطراری ،وضعیت توسط مدیر  /مدیر ارشد شرایط اضطراری به رئیس کمیته مردیریت
شرایط اضطراری سطح سه و باالترین مقام مسئول محلی گزارش میشود.
 اعالم وضعیت اضطراری سطح سه و اطالعرسانی و هماهنگی با مسئولین سایر دستگاههای ذیربط خرارج
از صنعت نفت توسط رئیس کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه انجام میگیرد.


در سطح سه شرایط اضطراری ،فرماندهی صحنه و مسئولیت عملیات در تاسیسات صنعت نفرت همچنران
به عهده تیم عملیات صنعت نفت خواهد بود کره حسرب مرورد توسرط رئریس کمیتره مردیریت شررایط
اضطراری سطح سه تعیین میگردد.



تا زمان اعالم وضعیت عادی ،حضور اعضای کمیتههای شرایط اضطراری سطوح یک و دو در مرکز پایش و
فرماندهی ایمنی و شرایط اضطراری الزامی است .در صورت نیاز به خرروج یکری از اعضرا بررای مردیریت
عملیاتی ،به تششیص رییس ستاد  /کمیتههای مدیریت شرایط اضطراری وی میتواند محل را ترک نموده
لیکن ضروری است جانشین این عضو عهدهدار مسوولیت ایشان گردد.

 -7 - 6بازنگری و بهبود
پس از اتمام شرایط اضطراری و بازگشت به وضعیت عادی ،الزم است با تشکیل تیم های تشصصری و کارشناسری،
وضعیت عملکرد سطوح مشتلف شرایط اضطراری از جمله کفایت و اثربششی طرحهای واکنش ،اقدامات عملیاتی و
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پشتیبانی انجام شده و میزان هماهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نسبت به برازنگری و بهبرود رویرههرا،
طرحها و برنامههای واکنش اقدام شود.
همچنین در صورت نیاز ،اقدامات پیشگیرانه و اصالحی مهندسی به منظور بهبود وضعیت زیرساختها ،تجهیرزات ،و
منابع سشتافزاری مدیریت شرایط اضطراری نیز تعیین و در دستور کار قرار گیرد.

 .7پيوستها
 -0 - 7جدول مناطق متمرکز مشمول اقدام در سطح دو شرایط اضطراری
جدول سه :فهرست مناطق متمرکز مشمول اقدام در سطح دو
نام منطقه

واحدهای مستقر

سازمان مسئول اقدام در سطح دو

پارس جنوبی (پارس یک و دو)

نفت و گاز پارس ،مجتمع گاز پارس جنوبی،
پایانه های نفتی ،شرکتهای پتروشیمی،
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ،
منطقه  10عملیات انتقال گاز ،سایر شرکتها

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

جزیره خاری

پایانه های نفتی ،نفت فالت قاره ،پتروشیمی
خاری ،ناحیه پشش خاری،
شرکت ملی نفت کش

شرکت پایانه های نفتی منطقه خاری

ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،
شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ،سایر
شرکتهای متقر در منطقه

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

