
Денсаулық пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелер — ДЕҚҚОҚ
аясында қадағалайтын саясат пен процедуралардан алынған негізгі
жиынтықты элементтер.

1. КӨЛІК ЖҮРГІЗУ ҚАУІПСІЗДІГІ

Көліктердің барлық түрлерін, сонымен бірге жылжымалы техника құралын
пайдалануға рұқсат жүргізуші тиісті даярлықтан өтсе және біліктілігі
жеткілікті болса, көлік не болмаса техника құралы арнайы тексеруден өтіп,
мақсатқа сай келсе ғана беріледі. Жүргізуші медициналық тұрғыда сау
болуы тиіс және көліктің ішіндегі барлық адамдар сақтандыру белдіктерін
тағып отырулары тиіс.

2. ӨЗГЕРІСТЕРДІ БАСҚАРУ

Құрастырылымға, жұмыс процедураларына және дағдыларға
жоспарланбаған өзгерістердің не ауытқулардың енгізілуі персоналдың
денсаулығы мен қауіпсіздігіне қосымша және орынсыз қауіп-қатер төндіруі
мүмкін. Әр ұсынылған өзгеріс не ауытқушылық қауіп-қатерін қадағалау
мақсатында тиісті түрде бағалануы, құжат жүзінде тіркелуі және бекітулері
керек.

3. ЖҮК КӨТЕРУ ЖҰМЫСТАРЫ

Кранның, шығырдың немесе басқа бір механикалық жүк көтеру құралының
(мысалы, ашалы тиегіш) көмегімен орындалатын жүк көтеру жұмыстары
жүктің құлауы немесе жабдықтың істен шығуы салдарынан персоналға
елеулі қауіп-қатер төндіруі мүмкін.

4. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

Өрт пен жарылыстар жұмыс орындарындағы (соның ішінде кеңселер мен
өндіріс алаңдарындағы, яғни құрлық пен теңіз кешендеріндегі жұмыс
орындарында) және тұрғынжайлардағы персоналымыздың қауіпсіздігіне
елеулі қауіп төндіреді.

5. БИІКТІКТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ

Биіктікте істеу жәйын мүмкіндігінше болдырмау үшін биіктікте орындалатын
әр жұмыстың тәуекелі бағалануы тиіс. Білікті мамандармен тұрақты не
уақытша мерзімге құрылған құрылыс мінбелері арқылы қауіпсіз өту жолы
қамтамасыз етілуі тиіс. Қауіп-қатерді жоюға мүмкіндік болмаған жерлерде
құлаудан сақтау құралдары берілуі, қолданылуы және қолайлы бір жерге
бекітулі тұру тиіс.

6. ҚУАТТЫ ЖҮЙЕЛЕР

Қуатты жүйелермен (мысалы, көмірсутегі, бу, инерттік газдар жоғары
қысыммен өтетін жүйелер, электр қуатымен жұмыс істейтін жабдықтар
және айналатын механизмдер) атқарылатын жұмыс, қуаттың сыртқа шығып
кету ықтималы қадағаланбаған жағдайда, персоналға қауіп төндіреді.
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The Health and Safety Golden Rules are key summary elements taken from the
controlling HSSE policy and procedures. These key summaries are the minimum
expectations of Company. in relation to the relevant processes.

1. DRIVING SAFETY 

Driving is a high risk activity to drivers, passengers and members of the public.

All categories of vehicles, including mobile plant, shall not be operated unless
the operator is trained and competent, the vehicle or plant has been inspected
and is fit for purpose. The operator shall be medically fit and seat belts are worn
by all occupants.

2. MANAGEMENT OF CHANGE

Unplanned changes or deviations to design, work procedures and practices can
create additional and unacceptable health and safety risks to personnel.

Any proposed changes or deviations or deviations will be assessed, documented
and approved to ensure risk control is maintained.

3. LIFTING OPERATIONS

Lifting Operations using Cranes, Hoists or any other type of Mechanical Lifting
Device (e.g. Forklift) can pose significant risks to personnel from dropped loads
or equipment failures

4. FIRE SAFETY

Fire and explosions are a serious risk to the safety of our personnel at both the
workplace (including offices, and worksites, i.e. onshore and offshore operations)
and in accommodation areas.

5. WORKING AT HEIGHT

Any work above ground shall be risk assessed to prevent working at height
unless unavoidable. Safe access shall be provided from fixed or temporary
platforms erected by competent personnel, where risk cannot be eliminated fall
protection shall be provided, worn and fixed to suitable anchorage point.

6. ENERGIZED SYSTEMS

Work on energized systems (e.g. systems carrying hydrocarbons, steam, inert
gases under pressure, electrically powered equipment, and rotating machinery)
is a risk to personnel if the potential release of the energy is not controlled.

Золотые правила по охране здоровья и труда представляют собой
обобщенные основные элементы политики или процедур управления в
области ОЗТОСиБ.

1. БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Эксплуатация всех видов ТС, в том числе передвижной техники, разрешается
тоько при обеспечении следующих условий: оператор прошел
соответствующую подготовку и обладает достаточной квалификацией,
автотранспортное средство или техника прошла осмотр и соответствует
назначению, оператор пригоден к работе по состоянию здоровья, ремни
безопасности используются всеми пассажирами.

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ

Незапланированные изменения или отступления от проекта, рабочих
процедур и методов работы могут создать дополнительные и
неприемлемые факторы риска для здоровья и безопасности персонала. Все
предлагаемые изменения или отключения подлежат оценке,
докментальному оформлению и одобрению в целях контроля рисков.

3. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Грузоподъемные работы с применением кранов, подъемников или других 
видов грузоподъемных механизмов (например, вилочный погрузчик)  
представляют значительную угрозу для персонала в случае падения грузов 
или неисправности оборудования. 

4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожары и взрывы представляют серьезный риск для безопасности нашего
персонала как на рабочем месте (в том числе в офисах и на рабочих
площадках, то есть при операциях на наземном и морском комплексах), так
и в жилых зонах.

5. РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Для всех работ на высоте должна проводиться оценка рисков во избежание
выполнения таких работ за исключением случаев, когда они совершенно
необходимы. Со стационарных или временных площадок, сооруженных
квалифицированным персоналом, должен обеспечиваться безопасный
доступ. Если исключить римки не представляется возможным, должны
предоставляться средства защиты от падения, которые персонал обязан
применять и закреплять в соответствующих точках крепления.

6. СИСТЕМЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Работы на системах под напряжением (например, на системах с
присутствием углеводородного сырья, пара, инертных газов под давлением;
на силовом и вращающемся оборудовании) представляют риск для
персонала в случае потенциального неконтролируемого выброса энергии.
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7. ЖЕР ҚАЗУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

Кез келген жер қазу жұмысы немесе қазылған жерге жақын маңда
орындалатын жұмыс барысында жұмысшылар қазылған жердегі жардың
құлауымен немесе техниканың соғуымен не жабдықтың құлауымен
байланысты қауіп-қатерлерге ұшырайды.

8. ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН РҰҚСАТ ҚАҒАЗЫ

Жұмысқа арналған рұқсат қағазы (ЖРҚ) - қауіпті жұмыстарға қатысты
қауіпсіз жұмыс істеу жүйелерін қолданысқа енгізуге мүмкіндік беретін
маңызды басқару құралы. Оның қолданылмауы бұндай жұмыстарға
жұмылдырылатын қызметкерлерге қатысты қауіп-қатерді айтарлықтай
артып жіберуі мүмкін.

9. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ

Адам денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіпті заттардың әсер етуі нәтижесінде
персоналға елеулі қауіп-қатер төнуі мүмкін. Бүлінген су немесе тамақ ішу
жағдайына жол берілмеуі және шылым шегуден төнетін қауіп-қатер деңгейі
азайтылуы тиіс және алкогольді ішімдікті немесе есірткі затты (немесе
жұмыс істеу қабілетін өзгерте алатын кез келген препаратты) қолдануға
қатаң тыйым салынған

10. ЖЕКЕ САҚТЫҚ ҚҰРАЛЫ

ЖСҚ персоналды инженерлік есеп немесе өзге бақылау шаралары арқылы
мүлдем жоюға не қолайлы деңгейге дейін азайтуға келмейтін қауіп-
қатерден қорғау үшін қажет. Тиісті ЖСҚ түрінің берілмеуі немесе
қолданылмауы персоналдың жарақаттану қаупін айтарлықтай арттыра
түседі. Тәуекелді түбегейлі жою немесе азайту мақсатында Тәуекелді
бағалау жұмыстары жүргізіледі. Айтарлықтай тәуекел бар жерлерде ЖСҚ
тегін беріледі. Персонал оларды қолдану бойынша оқытылады және олар
әрдайым қолданылуы тиіс. Бұл барлық жұмыс орындарына қатысты.

11. Күкіртсутегімен (H2S) жұмыс істеу қауіпсіздігі

Бұл Жобада күкіртсутегі (H2S) мөлшері айтарлықтай жоғары екені белгілі
және осы бір өте қауіпті заттың әсеріне ұшырау салдарынан персоналдың
денсаулығына жағымсыз әсер келтірілуі мүмкін. Компания осы қауіптің
деңгейін байқау, оқшаулау, инженерлік бақылау құралдары, өңдеу және
эвакуациялану жабдығын / жүйелерін қолдану арқылы азайтады.

12. Тұйық кеңістікке кіру

Тұйық кеңістікке кіру үшін тәуекелді бағалау жұмысы орындалуы, Компания
ЖРҚ-сы берілуі және тиісті процедуралары мен жабдығы бар оқытылған
персонал жұмылдырылуы тиіс. Тұйық кеңістікке кірумен байланысты жұмыс
Компанияның рұқсат беру жүйесі мен тиісті құжаттаманың қолданылуын
қажет ететін аса қауіпті жұмыс ретінде танылуы тиіс.

7. EXCAVATION SAFETY

Work that involves any excavation or work close to any opening in the ground
exposes workers to risk of trench collapse or being struck by plant or falling
equipment.

8. PERMIT TO WORK

The Permit to Work (PTW) System is an essential management tool to enable
safe systems of work to be implemented for hazardous activities. Its failure can
significantly increase the risk to employees engaged in such activities.

9. HEALTH MANAGEMENT

The Health and Safety impacts from exposure to hazardous agents may result in
a significant risk to personnel. Exposure to contaminated water or food shall be
prevented, smoking risks reduced and use of alcohol or drugs (or any other
substance likely to alter performance) is strictly prohibited

10. Personal Protective Equipment

PPE is needed to protect personnel from hazards that cannot be eliminated or
reduced to acceptable levels through engineering or other control measures.
Failure to supply or wear appropriate PPE increases significantly the risk of injury
to personnel. Risk Assessments will be carried out to remove or reduce the risk
at source. Where sufficient risk remains, PPE will be supplied free of charge.
Personnel will be trained on its use and it shall be worn at all times. This is the
case for all worksites.

11. Hydrogen Sulphide (H2S) Safety

Significant levels of H2S are known to exist on the project, and exposure to this 
very toxic substance can result in major adverse health effects to personnel. The 
Company will mitigate this hazard through a combination of detection, 
containment, engineering controls, treatment and escape equipment / systems.

12. Confined Space Entry

Entry into a Confined Space shall be risk assessed, subject to the Company PTW, 
and utilizing trained personnel with appropriate procedures and equipment.

Entry into a confined space shall be considered a high risk activity requiring the 
application of the Company’s permit system and associated documentation.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

При разработке грунта или проведении работ в непосредственной близости
от траншей/котлованов, существует риск обрушения стенок траншей или
работники могут получить травму от удара вследствие падения установок
или оборудования.

8. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Система нарядов-допусков на производство работ (НД) является
эффективным механизмом внедрения безопасных методов при выполнении
опасных видов работ. Несоблюдение данной системы значительно
увеличивает риск для работников, осуществляющих такие виды работ.

9. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Воздействия на здоровье и безопасность, связанные с воздействием
опасных факторов, могут представлять серьезный риск для персонала.
Необходимо предупреждать риски использования загрязненной воды и
продуктов питания, снизить риски, связанные с курением, и наложить
строгий запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ (или
других веществ, вызывающих изменение поведения) на рабочем месте.

10. Средства Индивидуальной Защиты

СИЗ предназначены для защиты персонала от источников опасности,
воздействие которых невозможно исключить или снизить до приемлемых
уровней за счет инженерно-технических или других мер контроля.
Отсутствие или неиспользование соответствующих СИЗ значительно
повышает риск получения травмы для персонала. Для исключения или
снижения воздействия риска у источника будет проводиться оценка рисков.
При сохранении достаточно высокого уровня риска СИЗ будут выдаваться
бесплатно. Персонал будет проходить обучение пользованию СИЗ и должен
применять их постоянно.

11. Безопасность работ в условиях сероводорода (H2S)

Известно, что на производственных участках Проекта уровень концентрации
H2S является высоким, а воздействие этого крайне токсичного вещества
может причинить серьезный вред здоровью персонала. Компания будет
работать над снижением этого риска и опасного фактора посредством
принятия мер по его обнаружению, локализации, инженерно-техническому
контролю, очистке и применению оборудования и систем эвакуации.

12. Вход в замкнутое пространство

Для входа в замкнутое пространство необходимо выполнить оценку рисков,
получить НДПР Компании, привлечь обученный персонал и использовать
надлежащие процедуры и оборудование. Вход в замкнутое пространство
подразумевает работу, сопряженную с высоким риском, и требует
применения системы нарядов-допусков на производство работ и
соответствующих документов.
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Денсаулық пен еңбекті қорғаудың алтын ережелеріне қатысты “ҚЫЗЫЛ КАРТА”
қолданатын бұзушылықтар (Ескертпе: “Қызыл карта” қолданылуына басқа
бұзушылықтар да себеп болуы мүмкін)

• Көлікті жүргізіп келе жатырғанжүргізушілердің ұялытелефонмен сөйлесуі.
• Сақтандыру белдіктерінің орнатылмауыне жолаушылардыңолардытақпауы.
• Қозғалу жылдамдығы сақталмауы.
• Міндетті талапқа Компанияның уәкілетті білікті мамнымен жазбаша түрде бекітілмеген

өзгерістердің енгізілуі.
• Қауіпсіздік сақтауға арналған маңызды құрал-жабдықты кез келген түрде елемеуге немесе

ажыратуғатиісті рұқсаттыңжоқтығы.
• Жук көтеру құрал-жабдықтарының тексерілмеуі және білікті мамандармен

сертификатталмауы.
• Жүк көтеру жұмыстарының арнайы оқудан не тиісті білімі жоқ адамдармен орындалуы не

басқарылуы.
• Адамдардың көтерілгенжүктің астындажұмыс істеуі.
• Өрт кезінде шығатын есіктер тиісті түрде белгіленбеуі, кілттеулі тұруы немесе шығу

жолдарында кедергі тұруы.
• Өртті байқау құрал-жабдығыныңне дабыл құралдарыныңжұмысына кедергі туғызылуы.
• Рұқсат берілмегенжерлердешылымшегілуі.
• Құрылыс мінбелерінің арнайы оқудан өтпеген адамдармен құрылуы не білікті мамандармен

тексерілмеуі.
• Биіктікте жұмыс істейтін адамдарға бекітілген құлаудан сақтау құралының берілмеуі не

олардың кимеуі.
• Биіктікте жұмыс істейтін адамдардың құлаудан сақтау құралын қолдану әдісі бойынша

оқытылмауы.
• Жұмыс басталмас бұрын қуатты жүйелердің білікті маман(дар)мен ажыратылып қойылмауы не

оқшауланбауы.
• Механикалық/электр сайманды ажырату жұмысы тиісті жұмысқа рұқсат беру қағазын алып

орындалмауы.
• Қуаттыжүйелерменбілікті емес немесе сертификатталмаган персоналдыңжұмыс істеуі.
• Қазылған жерлердің тиісті түрде бекітілмеуі, еңісті не сатылы түрде қазылмауы, қоршалмауы

және сақтық белгілері ілінбеуі.
• Қазылатынжерлердің персоналжұмыс істеугетүспес бұрын білікті мамандарментексерілмеуі.
• Қазылатынжерлердің білікті маманмен үнемі бақыланбауы.
• Арнайы бекітілген газ тексерушісі мен газдың бар-жоғытексерілмей тұйық кеңістікке кіру.
• ЖРҚ негізінде жұмыс істеп жүрген персоналға жұмысқа кіріспес бұрын қойылған талаптардың

түсіндірілмеуі.
• Жұмысқа рұқсатберу қағазындағыталаптардыорындаудан айналып өту немесе қашқақтау.
• Жұмыс орында (жұмыс түсінігіне көлік жүргізу де кіреді) алкогольді ішімдіктердің/есірткі

заттардың қолданылуы немесе осындай заттардыңтеріс қолданылуы.
• Мас күйінде жұмысқа келу немесе жұмысты орындауға кірісу (жұмыс түсінігіне көлік жүргізу де

кіреді).
• Тиісті де жеткілікті түрде берілетінЖеке Сақтандыру Құралдарыныңқолданылмауы.
• Жеке сақтандыру құралдарыныңтиісті де жеткілікті түрде берілмеуі.
• Компанияныңтаза қырынуды қамтамасыз ету талаптарын сақтамайтын қызметкерлер.
• Құрамында H2S бар алаңдардажұмыс істейтін қызметкерлер тиісті оқудан өтпеген.
• Аймақтар бойынша тыныс алу құралдарының қолданылмайды/жоқ болуы – ЖҚПБ және ЖРҚ

тараптарының.
• Қызметкерлер H2S табылған кездегі дабылбелгісі, апатты жою немесе апат кезінде

эвакуациялану бағдарытуралы хабарыжоқ/ол туралы білмейді.
• Компанияныңтаза қырынуды қамтамасыз ету талаптарын сақтамайтын қызметкерлер.
• Рұқсат қағазы берілместен бұрын немесе оның қолданыс мерзімі аяқталған соң рұқсатсыз кіру

(Рұқсатқағазын, ТКЖРҚ, тағысынтағы).
• Газ тексерушісінің аспап арқылы тұйық кеңістіктегі ауаны тексермей, тұйық кеңістікке кіру

немесе улылық деңгейініңшамадантыс болуы.
• Құтқару шараларының арнайы жоспары жоспарсыз, қызметкерлер мен жабдықсыз тұйық

кеңістіктежұмыс істеу.
• Қызметкерлер оқытылмағаман және/немесе жұмыстар кезінде тағайындалған кезекші

қадағалаушыныңболмауы.
• Кіріп-шығудытіркеу жөніндегі журналдыңжоқтығынемесе ондағы мәліметтің дұрыс болмауы.

The “RED Card Offences” against Health and Safety Golden Rules (Note: These are NOT
the only rule breaches which may “Red card” intervention)

• Mobile phones used by drivers while vehicle is moving.
• Seat belts not installed or not worn by occupants.

• Making changes to mandatory requirements without written approval by Company authorized person.
• Not obtaining authorization before overriding or disabling safety critical equipment.

• Lifting equipment not inspected and certified by competent persons.
• Lifting activities undertaken or supervised by people who are not trained or qualified.
• Personnel working under suspended loads.

• Fire exits not identified, fire exits locked or escape routes blocked.
• Interfering or tampering with fire detection equipment or alarms.
• Smoking in non designatedareas.

• Scaffolding erected by untrained personnel or not inspected by competent persons.
• Personnel at height not issued or not wearing fall protection equipment tied to suitable anchor point.
• Personnel working at height not trained on fall protection equipment use.

• Energized systems not de-energized or isolated by competent person[s] prior to work commencing.
• Mechanical/electrical isolation not carried out using a Permit to Work.

• Excavations not effectively, shored, sloped, or benched, barricaded and signed.
• Excavations not subjected to inspections by competent persons prior to any entry of personnel.
• Excavations not subjected to regular monitoring by a competent person.

• Confined space entry undertakenwithout a gas test by an gas tester.
• Personnel working under a PTW not having the requirements explained to them prior to commencing.
• Circumventing or bypassing the requirements of the Permit to Work.

• Consumption of alcohol/drugs or misuse of substances at work (work includes driving).
• Reporting to or attendingwork, (work includes driving) while intoxicated.

• Suitable and sufficient PPE provided but not being worn.
• Suitable and sufficient PPE not being provided.
• Personnel do not comply with Company Clean Shave requirement.

• AWRAP and work permit is not in place for non-routine activities in H2S Classified areas.
• Ignition sources have not been identified of controller for activities in H2S red or yellow areas.
• Personnel in H2S Classified areas have not received relevant training.
• BA is not worn/immediately available as per zoning? WRAP and permit requirements.
• Personnel are unaware/do not understand H2S emergency signals, ER action or escape routes in the event

of an emergency.
• Personnel do not comply with the Company Clean Shave requirement.

• Entry without authorization (permit/CSE etc.), before issue or after validation period.
• Entry without atmospheric testing by Authorized Gas Tested and/or toxicity limits exceeded.
• Entry without specific rescue plan, personnel and equipment.
• Personnel not training and/or Standby watchman not present during entry.
• In/out register not in place or inaccurate.

Предусматривающие “КРАСНУЮ КАРТОЧКУ” нарушения Золотых Правил по ОЗиТБ
(Примечание: Приведенный ниже список НЕ является исчерпывающим списком
нарушений, за допущение которых работник получит “Красную карточку”)

• Использованиемобильных телефонов водителями во время движения.
• Ремни безопасности не установлены или не используются пассажирами.
• Скоростной режим не соблюдается.
• Изменения в обязательные требования не согласованы с уполномоченным представителем

Компании в письменном виде.
• Отсутствие надлежащего разрешения на блокировку или отключение оборудования,

обеспечивающего безопасность.
• Подъемное оборудованиене проверено и не сертифицировано компетентнымилицами.
• Грузоподъемные работы выполняются лицами или под руководством лиц, не прошедших

обучение или не обладающих достаточной квалификацией.
• Работники работаютподвесными грузами.
• Пожарные выходы не обозначены, пожарные выходы заперты или маршруты эвакуации

загромождены.
• Вмешательство в работу или вскрытие системы пожарообнаруженения или оповещения.
• Курение в запрещенныхместах.
• Строительные леса возведены необученным персоналом или не проверены компетентными

специалистами.
• Персонал, работающий на высоте, не получил или не использует средства защиты от падения,

пристегиваемые к соответствующейточке крепления.
• Персонал, работающийна высоте , не обучен использованию средств защиты от падения.
• Энергосистемыне отключены или не изолированы компетентнымлицом(-ами) до начала работ.
• Механическая/электрическая изоляция не проводится по Наряд-Допуску.
• На энергосистемах работаетнеквалифицированный или несертифицированныйперсонал.
• Выемки и траншеи не укреплены, не имеют требуемых откосов, не ограждены и не помечены

знаками должнымобразом.
• Выемки и траншеи не осматриваются компетентными лицами перед входом персонала.
• Выемки и траншеи не осматриваются компетентнымлицом на регулярной основе.
• Вход на замкнутное пранстранство выполняется без анализа на содержание газа

аттестованнымспециалистом.
• Персонал, работающийпо Наряд-Допуску, не ознакомлен с требованиямиперед началомработ.
• Пренебрежение или несоблюдениетребований Наряд-Допусков.
• Употребление алкоголя / наркотических веществ или других веществ на работе (работа

включаетвождение).
• Присутствие на работе в состоянииопьянения (работа включаетвождение).
• Соответствующие СИЗ предоставлены, но не используется.
• Соответствующие СИЗ не предоставлены.
• Персонал, не соблюдающийтребования Компании в отношении гладко-выбритого лица.
• На специальные работы на участке, где присутствуетH2S, не оформлены ПОРМ и Наряд-Допуск.
• Не определены или не ликвидированы источники возгарания на участках, где присутствует H2S, с

красным или желтымцветовым кодом.
• Персонал, работающий на участках, где присутствует H2S, не прошел соответствующего

обучения.
• Не применяются / нет в наличии ДА – не выполнение требований, указанных в разделении по

зонам, ПОРМ и в Наряд-Допуске.
• Персонал не оповещен / не знает о сигналах тревоги при обнаружении H2S, о действиях при

ликвидации аварий или о маршрутах эвакуации в случае ЧС.
• Персонал, не соблюдающийтребования Компании в отношении гладко-выбритого лица.
• Вход без разрешения (Наряд-Допуска / НДЗП и т.д.) до выдачи разрешения или после завершения

срока действия.
• Вход без проведения контроля воздушной среды уполномоченным специалистом и/или

превышение уровня токсичности.
• Вход без индивидуального плана спасательных работ, спасательного персонала и оборудования.
• Персонал не обучен и/или во время входа отсутствуетназначенный дежурный наблюдатель.
• Отсутствуетжурнал регистрации входа/выхода или в нем содержится неточная информация.


