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Safety Information Notice 
 

 13/03/98تاریخ:   98-02  شماره: 

 Fatigue Risk Management    موضوع: 

.  FRM(Fatigue Risk Management)در خصوص  AIR OPSدر راستای اجرای قوانین با سالم و احترام     

را در جهت ارتقا فرهنگ ایمنی و خواهشمند است پس از مطالعه، در صورت امکان نظرات و پیشنهادات خود 

 به واحد ایمنی ارائه فرمائید.  Safety@ihc.meاز طریق ایمیل  Communicationرعایت اصل 
 

Fatigue چیست؟ 
Fatigue در مفاهیم مرتبط با کار احساس خستگی یا خواب آلودگی است. بیش از حالتی، Fatigue تگی خس

 هنی و فیزیکی است که باعث کاسته شدن توانایی فرد در انجام کار ایمن و موثر می شود. ذ

Fatigue ولوژیکی اعت بیسخوابی و یا به هم ریختگی  ت طوالنی مدت ذهنی و یا جسمی ، کممی تواند در اثر فعالی

 بدن رخ دهد.

Fatigue  د به ه می توانیافتد کترکیبی از این دو اتفاق بمی تواند هم در محل کار و هم در محیط بیرون از کار و یا

 مرور زمان بر روی هم انباشته شود.
 

 باعث بروز مشکالت می گردد؟ Fatigueچرا 

Fatigue  روز جر به بباعث کم شدن هوشیاری من ومی تواند به صورت معکوس بر ایمنی محیط کار تاثیر بگذارد

 ی که:ث و صدمات گردد به خصوص زماناشتباهات ، حواد
 

 محل کار ثابت یا متحرک باشد مانند کار در اسنپ 

 وظایف مهمی که به توجه و دقت زیادی نیاز دارند 

 اید خواب عات بانجام کار های شبانه و یا کارهای شیفتی که در ساعاتی صورت می پذیرد که فرد معموال در آن سا

 باشد.

 

 صادر کننده: اقدام کننده:

 : ایمنی کارشناس

 

 ام خانودگی و امضاء:نام و ن

 علی میرزایی

 نام و نام خانودگی و امضاء: : ایمنیمدیر 

 مهدی میر باقری

 5از  1صفحه 
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Safety Information Notice 
 

 13/03/98تاریخ:   98-02  شماره: 

 Fatigue Risk Management    موضوع: 

 باشد. می تواند بلند مدت و یا کوتاه مدت Fatigueتاثیرات 
 عوامل کوتاه مدت:

 خمیازه کشدن طوالنی مدت یا خوابیدن در محل کار 

 اختالل در تمرکز و نیز حافظه کوتاه مدت 

  ارتباطات بین فردیدر برقراری کاهش شدید ظرفیت 

 توانی در تصمیم گیری و قضاوت صحیح نا 

  بدن واکنش سریعکاهش کاهش هماهنگی بین عصب و عضله و نیز 

  در رفتار مانند تاخیر در رسیدن به محل کار تغییرات دیگری 

 افزایش عدم حضور در محل کار بدون برنامه ریزی قبلی 

 عوامل بلند مدت:
 بیماری قلبی 

 دیابت 

 فشار خون باال 

 اضطراب 

 افسردگی 

 باروری پایین 

 اختالالت دستگاه گوارشی 

 

 صادر کننده: اقدام کننده:

 : ایمنی کارشناس

 

 مضاء:نام و نام خانودگی و ا

 علی میرزایی

 : ایمنی مدیر

 

 نام و نام خانودگی و امضاء:

 مهدی میرباقری

  5از  2صفحه 
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Safety Information Notice 
 

 13/03/98تاریخ:   98-02  شماره: 

 Fatigue Risk Management    موضوع: 

 د:نکمک کن Fatigueعواملی که ممکن است به افزایش ریسک 
Fatigue امل اصلی . عویندبصورت یکجا عمل نماد ناغلب ناشی از تعدادی عوامل وابسته به یکدیگر است که می توان

 عبارتند از:  Fatigueافزایش ریسک 
 

 برنامه های کاری، کارهای شیفتی، کارهای شبانه، ساعات کاری و استراحت کوتاه 

دت به النی می کوتاه بین شیفت های کاری، شیفت های طوزود شروع شدن شیفت کاری و یا دیر تمام شدن آن، استراحت ها

 همراه اضافه کاری و کمبود خواب و یا استراحت کافی بین شیفت ها

  نیازمندی شدید به حفظ شغل 

 انجام کاری تکراری و یا کاری که نیاز به تالش بدنی زیاد و یکنواخت دارد. به عنوان مثال: 

  خواب، مدت زمان خواب و کیفیت خواب 

  شرایط محیطی 

   محیط کار مرتبط نیست باعواملی که 

 شود Fatigueد منجر به افزایش نروش های شناسایی عواملی که می توان
 

 ( با کارکنان در مورد تاثیر بار درصورت حضورمشورت مدیران ، سرپرستان و نمایندگان سالمت و ایمنی )با  رنامه کاریباری و ک

کمیل به ا جهت تو کار خارج از ساعت های اداری )برای نمونه شخصی که کار ناتمام خود رآن ها که  شامل سفر های کاری 

 خانه می برد( می باشد. 

  ،برای مثال: بررسی روش های کار و سیستم های کار 

 .میزان انتخاب و کنترلی که کارکنان بر ساعت کاری ، روند کار و استراحت های کوتاه دارند 

 د.وجود دار ال جایی که فرآیند پذیرفته شده ای در خصوص ساعات کار طوالنینوع فرهنگ کار، برای مث 

 

 

 صادر کننده: اقدام کننده:

 : ایمنی کارشناس

 

 نام و نام خانودگی و امضاء:

 علی میرزایی

 : ایمنی مدیر

 

 نام و نام خانودگی و امضاء:

 مهدی میرباقری

  5از  3صفحه 
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Safety Information Notice 
 

 13/03/98تاریخ:   98-02  شماره: 

 Fatigue Risk Management    موضوع: 
 اری و اعات کبررسی سوابق کارکنان مانند برگه های امضاء شده ، ورقه های صورت حساب و تغییرات شیفت  جهت تعیین س

ل ساعت ه اختالبممکن است منجر  تعیین اینکه آیا ساعات کاری بیش از حد بوده و یا اینکه چند ساعت کار کرده اند؟ که

 بیولوژیکی بدن شود.

 ده منتشر ش متخصصان مربوطه ،تحقیق، منابع کمکی و اطالعاتطریق از  ،درباره خستگی یبدست آوردن توصیه و اطالعات

 توسط قانون گذاران ،رابطان صنعتی ، اتحادیه ها یا دیگر منابع 

 ه می شود:پرسید ی که در محیط کار رایج بوده است که با سواالت زیر رابازنگری داده های سوانح محیط کاری شامل سوانح 

  احتمال اینکهFatigue منجر به سوانح بشود چقدر است؟ 

 از یک روز کاری سوانح اتفاق می افتد؟ یزمانبازه چه در 

 

 :بازنگری داده های منابع انسانی ، برای مثال 

  در محل کار بدون برنامه فرد  عدم حضورمیزان 

 ا به جایی کارکنان و ادعای جبران خسارت توسط آنانج 
 

 یجاد نماید. شدن ا Fatigueهمه این موارد هنگامی که با صدمه یا بیماری همراه باشد می تواند باعث بروز خطر بزرگتری از 
 

 قرار دارند: Fatigueکارکنانی که در معرض ریسک باالی 

ه بعواملی است که  زیرا کار آنها معموال دربردارنده ی یک یا تمام ،هستند Fatigueبرخی از کارکنان در معرض ریسک بیشتر 

Fatigue  :کمک می کنند، برای مثال 

 کارکنان شیفتی 

 کارکنان شب 

 کارکنان اقماری 

  کارکنان فصلی 

  کارکنانon-call 

 کارکنان سرویس اورژانس 

 صادر کننده: اقدام کننده:

 : ایمنی کارشناس

 

 و امضاء: نام و نام خانودگی

 علی میرزایی

 : ایمنی مدیر

 

 نام و نام خانودگی و امضاء:

 مهدی میرباقری

  5از  4صفحه
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Safety Information Notice 
 

 13/03/98تاریخ:   98-02  شماره: 

 Fatigue Risk Management    موضوع: 

 وظایف بسیار حساس مرتبط با ایمنی

  شناسایی ریسک هایFatigue  همیت است.  از اجرای وظایف بسیار حساس مرتبط با ایمنی بوجود می آیند، بسیار با اکه 

  انند مبعاتی توظایف بسیار حساس مرتبط با ایمنی وظایفی هستند که یک اشتباه یا خطا در تصمیم گیری می تواند باعث

 آسیب جدی گردد ، برای مثال:

 کار در ارتفاع 

 انجام عمل های جراحی و پزشکی 

 با مواد منفجره و قابل اشتعال کار 

 رانندگی در جاده مثل رانندگی با تاکسی یا کامیون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادر کننده: اقدام کننده:

 : ایمنی کارشناس

 

 نام و نام خانودگی و امضاء:

 علی میرزایی

 : ایمنی مدیر

 

 نام و نام خانودگی و امضاء:

 مهدی میرباقری

  5از 5صفحه 


