سٍیکشد کویتِ هذیشیت ثحشاى
ایي کویتِ ثِ هٌظَس آهبدُ سبصی ثیوبسستبى ثشای هقبثلِ ثب ثحشاًْبی ًبخَاستِ ٍ هذیشیت آى ثِ هٌظَس کبّص ػَاسض ٍ تجؼبت ًبضی اص آى تطکیل هی گشدد.
اّذاف ػولکشدی:
.1

ثشًبهِ سیضی هذیشیت ثحشاى دس ثیوبسستبى

.2

اتخبر سٍیکشد هٌبست جْت آهَصش ثِ پشسٌل ثشای آهبدگی دس هقبثلِ ثحشاًْب

.3

تؼییي ٍ تصَیت فلَ چبست فشهبًذّی ثحشاى

.4

ًظبست ثش آهَصش کبهل کبسکٌبى ثِ تٌبست ًقص ّب ٍ هسئَلیت ّب دس ثشًبهِ هشثَعِ

.5

ثشگضاسی هبًَسّبی دٍس هیضی ٍ هطبسکت دس اًجبم هبًَسّبی ضْشستبًِ ٍ استبى کِ اص عشیق داًطگبُ ّوبٌّگ هی گشدد

.6

ضٌبسبیی ثحشاًْب ی احتوبلی هٌغقِ ٍ اتخبر سٍیکشد هٌبست دس ٌّگبم هَاجِْ ثب آى

 .7ثشقشای استجبط هٌبست ثب فشهبًذّی ثحشاى داًطگبُ ٍ استبى
 .8ایجبد یک سیستن استجبعی کبسآهذ ،دسٍى ثیوبسستبًی ٍ داسای اهکبى ػولی استجبط فَسی ثب هسئَلیي هحلی ،ستبدّبی حَادث غیش هتشقجِ ٍ سبیش هشاکض دس صهبى
ٍقَع ایي حَادث.
.9

ثشًبهِ سیضی جْت حفظ آهبدگی دائوی ثیوبسستبى جْت هطبسکت فؼبل ٍ هَثش ٍ ّوِ جبًجِ دس هَاسد ٍقَع حَادث غیشهتشقجِ.

 .11ضٌبسبیی هخبعشات دسٍى ثیوبسستبى ٍ اسائِ ساّکبس هٌبست جْت هقبثلِ آى
ً .11ظبست ثش اجشای دقیق کلیِ ضَاثظ ٍ دستَسالؼولْبی هشثَط ثِ حَادث ٍ سَاًح ٍ فَسیتْب هبًٌذ صلضلِ آتص سَصی ٍ حَادث غیشهتشقجِ دس حذٍد هطبسکت فؼبل
ٍ هَثش ٍ ّوِ جبًجِ ثیوبسستبى دس ایي قجیل هَاسد.
 .12تقَیت ػولکشد ثیوبسستبى دس ساثغِ ثب سَاًح ٍ فَسیتْبی پضضکی.
ً .13ظبست ثش اجشای دقیق ٍ ّوِ جبًجِ ضَاثظ استبًذاسی"اهذاد سسبًی دسهبى ٍ ثبصتَاًی ثیوبساى حَادث ٍ سَاًح ٍ فَسیتْبی پضضکی دس ثیوبسستبى
 .14تقَیت ػولکشد ثیوبسستبى دس ساثغِ ثب سَاًح ٍ فَسیت ّبی پضضکی غیش هٌتظشُ
 .15ثشًبهِ سیضی جْت حفظ آهبدگی دائوی ثیوبسستبى جْت هطبسکت فؼبل ٍ هَثش ٍ ّوِ جبًجِ دس هَاسد ٍقَع حَادث غیش هتشقجِ.
 .16تجْیض ثیوبسستبى ٍ ٍاحذّب ٍ ثخطْبی هشثَط ثِ حَادث ٍ سَاًح ،ثش اسبس ضَاثظ اػالم ضذُ ٍ دس حذ اػالی آهبدگی هستوش ثشای هطبسکت فؼبل ٍ هَثش ٍ ّوِ
جبًجِ دس ایي اهَس.
ً .17ظبست ثش اجشای دقیق دستَسالؼولْبی هشثَط ثِ سَاًح ٍ فَسیتْب ًظیش سَختگی،هسوَهیت ،عت سصهی  ،حَادث ضیویبیی ٍ  ...دس حذٍد هطبسکت فؼبل ٍ هَثش.
 .18تْیِ گضاسضبت ادٍاسی ٍ گضاسش سبلیبًِ اص هیضاى آهبدگی ثیوبسستبى اص ًقغِ ًظش حَادث ٍ سَاًح ٍ فَسیتْب ،ػولکشد گزضتِ ،هطکالت ،کوجَدّب ،ثشًبهِ سیضی
اًجبم ضذُ ثشای ضشایظ جبسی ،ثشًبهِ ّبی آیٌذُ ٍ پیطٌْبدات اصالحی.
 .19تؼییي ثشًبهِ اص قجل آهبدُ ضذُ هجوَػِ ثیوبسستبى دس هَسد تغییشات ضشٍسی ٍ سشیغ دس ثیوبسستبى دس صهبى ٍقَع حَادث غیش هتشقجِ ،ثشای حصَل آهبدگی توبم
ػیبس جْت پزیشش ٍ هذاٍای هصذٍهیي ٍ سبیش ًیبصّب ( دس ایي هَسد ثبیذ فلَچبست ثیوبسستبى دس ایي هَادس اضغشاسی تْیِ ٍ ًحَُ تجذیل سشیغ ثیوبسستبى اص حبلت
فلَچبست ػبدی ثِ فلَچبست اضغشاسی پیص ثیٌی ٍ ثِ ّوِ افشادی کِ دسایي خصَظ داسای ًقطی ّستٌذ آهَصش دادُ ضَد .دس ایي فلَچبست ثبیذ هحل استقشاس ستبد

حَادث غیش هتشقجِ ،هحل تشیبط ،هحل هذاٍای ثیوبساى سشپبئیً ،قبّتگبُ ،ثخطْبی ثستشی ٍ ًحَُ دایش ًوَدى تختْبی اضبفی ،اًتظبهبت ٍ ّوِ پیص ثیٌی ّبی الصم
هٌظَس ضذُ ثبضذ).
 .21ثشسسی فضبّب ٍ سبختبسّبی اعشاف ثیوبسستبى جْت استفبدُ اهذادسسبًی ٍ دسهبى دس صهبى ٍقَع حَادث غیش هتشقجِ ٍ ّوبٌّگیْبی الصم ثب هسئَلیي ایي اهبکي
جْت تَجیِ ٍ جلت هطبسکت ایطبى.
ً .21ظبست ثش اجشای دقیق ٍ ّوِ جبًجِ استبًذاسد ” اهذادسسبًی ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی ثیوبساى حَادث ٍ سَاًح ٍ فَسیتْبی پضضکی“ دس ثیوبسستبى.
 .22تطکیل تین ّبی اهذاد سسبًی ٍ دسهبى ٍ ضیفت ثٌذی پشسٌلی جْت ػولکشد دس صهبى ٍقَع حَادث غیش هتشقجِ ،آهَصش ایي تیوْب ٍ تَجیِ ایطبى ٍ ثشگضاسی
هبًَسّبی توشیٌی ادٍاسی جْت حفظ آهبدگی هستوش ایي تیوْبی حیبتی.
 .23ثشسسی استحکبم ٍ هقبٍهت ثیوبسستبى دس صهبى ٍقَع حَادث غیش هتشقجِ ٍ تالش هستوش ٍ ثشًبهِ سیضی جْت سسبًذى سبختبس ثیوبسستبًی ثِ استبًذاسدّبی ثبالی
ایوٌی دس حذاقل صهبى هوکي دس ساثغِ ثب حَادث غیش هتشقجِ.
 .24تالش هستوش ٍ ثشًبهِ سیضی دس جْت تجْیض ٍ تکویل اهکبًبت ثِ هٌظَس ػولکشد هَثش ٍ ثذٍى ٍقفِ دس صهبى حَادث غیش هتشقجِ.
 .25پیص ثیٌی سیستن ثجت اعالػبت ٍ هذاسک پضضکی جْت استفبدُ ػولی دس صهبى حَادث غیش هتشقجِ.

اػضبء( :ثستگی ثِ ٍسؼت ًٍفشات ثیوبسستبى ایي اػضب هتغیش هی ثبضذ)
 .1سئیس هشکض ( سئیس کویتِ )
 .2هؼبٍى تَسؼِ ٍ ثشًبهِ سیضی
 .3هذیش خذهبت پطتیجبًی
 .4هؼبٍى دسهبى ( جبًطیي سئیس)
 .5هؼبٍى آهَصضی
 .6کبسضٌبس ثحشاى ( دثیش کویتِ )
 .7هسئَل حبکویت ثبلیٌی
 .8هتشٍى یب ًوبیٌذُ دفتش پشستبسی
 .9هسئَل حشاست
 .11هذیش اهَس هبلی
 .11سئیس ثخص اٍسطاًس
 .12سشپشستبس اٍسطاًس
 .13یک ًفش ّیئت ػلوی اص ثخص ثیَْضی ثِ اًتخبة سئیس هشکض
 .14دثیش کویتِ فٌی
ً .15وبیٌذُ ستبد حَادث داًطگبُ
 .16هسئَل سٍاثظ ػوَهی

