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:مراحل ارزیابي ریسك حریق •

جھت ارزیابي ریسك حریق ، مراجع مختلف ، مراحل متعددي را عنوان كرده •
اند ولي بھ طور اساسي و مشترك پنج مرحلھ در یك ارزیابي ریسك حریق باید 

: بررسي شده و انجام پذیرد كھ شامل موارد زیر است
شناسایي خطرات حریق •          •
شناسایي افراد در معرض ریسك •          •
ارزیابي ریسك و وضعیت پیشگیري و كنترل موجود•          •
ثبت یافتھ ھاي ارزیابي ریسك حریق •          •
بازنگري خطرات و تجدیدنظر•          •



:شناسایي خطرات حریق •

با توجھ بھ مفھوم خطر و اجزا مثلث حریق باید خطرات آتش سوزي را در •
بھ این ترتیب شناسایي خطرات حریق شامل . عناصر مثلث حریق جستجو كرد 

شناسایي منابع اكسیژن ، شناسایي منابع سوخت و شناسایي منابع حرارت ، 
ھمچنین در شناسایي اعمال ناایمن و شرایط ناایمن نیز . اشتعال یا جرقھ است 

.  باید نگرشي متناسب با ایمني حریق ، داشتھ باشیم 



:شناسایي افراد در معرض ریسك •

اولویت اصلي در ارتباط با احتیاطات حریق ، حصول اطمینان از امكان فرار ایمن •
مھمترین مواردي كھ باید در ارزیابي ریسك ، . افراد در صورت وقوع حریق مي باشد 

در مورد افرادي كھ بھ طور بالقوه با حریق درگیر ھستند ، مدنظر قرار گیرند شامل 
سرعت احتمالي رشد و گسترش حریق و حرارت و دوده ھمراه با آن ، تعداد افرادي كھ 

.  در منطقھ حضور دارند ، نحوه اطالع افراد از وقوع حریق و نحوه فرار افراد است 
در ارزیابي ریسكھا و وضعیت پیشگیري و كنترل موجود ، برمبناي روشھاي مختلف •

ارزیابي ریسك مي توان از اكثریت این روشھا با رویكرد ارزیابي ریسك حریق بھره 
پس از تعیین میزان ریسك باید بھ بررسي كنترلھاي موجود و كفایت ویا عدم . جست 

.كفایت آنھا پرداخت و روشھایي را براي كنترل و كاھش ریسك در نظر گرفت 
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:  ثبت یافتھ ھاي ارزیابي ریسك حریق•

نفر باشد باید یافتھ ھاي  ۵چنانچھ تعداد كاركنان در محل ارزیابي ریسك بیش از •
جھت ثبت یافتھ ھاي ارزیابي ریسك دو رویكرد كمي وجود . ارزیابي ریسك ثبت شوند 

.دارد 
استفاده ازنقشھ محل كار كھ روي آن محل مواد قابل اشتعال ، منابع حرارت ، ) الف •

مسیرھاي فرار ، محل تجھیزات اعالم و اطفاء حریق ، منابع اصلي برق و روشنایي 
.مشخص شده باشد 

.استفاده از یك فرم ساده كھ در آن موارد زیر لحاظ شده باشد ) ب •
تاریخ ارزیابي ••
خطرات شناسایي شده ••
افراد یا گروھھاي در معرض ریسك ••
.  كنترلھاي موجود و ریسكھاي كھ بھ طور مناسب كنترل نشده اند ••
.عملیاتھاي بیشتري كھ مورد نیازند ••



:مرحلھ بازنگري و تجدید نظر •
تغییرات موثر با میزان ریسك حریق و اقدامات كنترلي انجام شده در محل دیر یا •

.زود در محیط پدیدار مي شوند این تغییرات شامل موارد زیر مي باشد
تغییرات تعداد كاركنان ••
تغییر در فرآیندھاي كاري ••
ابزار و وسایل جدید كار دستگاھھا ، تجھیزات و ماشین آالت جدید ••
ساختمان جدید یا توسعھ مكانھاي موجود ••
مواد جدید یا تغییر در انبارفعلي مواد••



ھر كدام از این مواد مي توانند منجر بھ بروز خطرات جدید یا افزایش ریسك •
بھ این . بنابراین ریسكھا نیاز بھ بازنگري و تجدیدنظر خواھند داشت . شوند 

ترتیب مي توان اطمینان حاصل كرد كھ ارزیابي ھاي ریسك انجام شده و 
.اقدامات كنترلي ھمواره بھ روز ھستند

:معموال در موارد ذیل ارزیابي ھا باید مجددا صورت گیرند •
ھنگام وقوع حریق.١•
ھنگام وقوع شبھ حریق  .٢•
در دوره ھاي زماني مشخص.٣•



بطور كلي جھت تجزیھ و تحلیل خطرات و ارزیابي ریسكھاي حریق باید بھ •
مواردي ھمچون سایت ، ساختار ، محتویات ، فاكتورھاي مدیریتي ، فاكتور 
افراد ، سیستم حفاظت حریق و اقدامات الزم پس از آتش سوزي توجھ ویژه 

.كرد


