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حتت شعار ..
 .. جميعًا  مسـؤوليتنا  لسالمة  ا

تـويل إدارة السـالمة والصحـة املهنيـة اهتمامـا ابلغـاً إبدارة املخاطـر يف 
مواقـع العمـل عـر املسـتفيدين حيـث يتـم إعطـاء ذلـك أولويـة لـدى 
كافـة منتسـي الصنـدوق وطاقـم العمـل امليـداين، ويتأتـى هذا االهتمام 
العاملـن  سـالمة  علـى  حفاضـاً  والبيئيـة  التنمويـة  مسـئوليتنا  ضمـن 

والكـوادر العاملـة مـع اجملتمـع يف جمـال التنميـة.
بيئيـة خاليـة مـن احلـوادث   وتكمـن أمهيـة ذلـك يف االسـهام إبجيـاد 
املهنيـة  والصحـة  السـالمة  وإجـراءات  سياسـيات  وفـق  واالصـاابت 

. املعتمـدة  املعايـر  حبسـب 

ادارة السالمة والصحة املهنية

توطئـة
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يتنامــى عطــاء الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة وتتعــدد تدخالتــه التنمويــة وتتســع أنشــطته وخططــه وآلياتــه 
التنفيذيــة حينــاً بعــد آخــر ، ومــع هــذا التنامــي يعتمــد الصنــدوق يف تنفيــذ مشــاريعه وتدخالتــه التنمويــة 
واإلنســانية واإلشــراف عليهــا وبدرجــة رئيســية علــى كــوادر وقــوى بشــرية تتمتــع خبــرات ميدانيــة ومهــارات 
إشــرافيه مميــزة ويعــد كل مــن ضبــاط املشــاريع واالستشــاريني مــن أهــم تلــك الكــوادر والركائــز الــي تتحكــم يف 
جنــاح التدخــالت املختلفــة للصنــدوق ، وعليــه فاألمــر يتطلــب إعــداد الكــوادر ومتكينهــم مــن تنفيــذ خمتلــف 
األنشــطة مبقــدرة وكفــاءة عاليــة ، ولــن يتأتــى ذلــك إال مــن خــالل اإلســتمرار يف تدريبهــم وبنــاء قدراهتــم 
املعرفيــة واملهاريــه ومبــا يتوافــق مــع توجهــات الصنــدوق يف كل مرحلــة مــن املراحــل ومبــا يتناســب للمتغــريات 
احلاليــة ضمــاانً لرفــع جــودة تدخــالت الصنــدوق وأنشــطته وحرصــا علــى رضــى املســتفيدين مــن خدماتــه 
املختلفــة ،وأييت يف مقدمــة ذلــك موضــوع الســالمة والصحــة املهنيــة يف كل مشــاريع  الصنــدوق، فســالمة 
البشــر واحلفــاظ علــى أرواحهــم وســالمتهم النفســية واإلجتماعيــة مــن األمــور الــي يهتــم ويعمــل الصنــدوق 

عليهــا ويهتــم هبــا. 
وتتوجيــا للتوجــه احلثيــث للصنــدوق إلدارة نظــام الســالمة والصحــة املهنيــة مبواصفــات معتمــدة فقــد مت البــدء 
يف تدشــني إدارة الســالمة والصحــة املهنيــة ابلصنــدوق لتكــون عــوان للضبــاط واالستشــارين والــي بدورهــا 
اصــدرت هــذا الدليــل اإلرشــادي ضمــن مشــروع طمــوح لتمكــني ضبــاط املشــاريع واالستشــاريني ملعرفــة أهــم 
املعلومــات العامــة يف الســالمة والصحــة املهنيــة والــي حيتاجوهنــا إلدارة وضبــط إجــراءات الســالمة يف املواقــع 

واملشــاريع ومبــا يتناســب مــع مشــاريع الصنــدوق.

المقدمة
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

الهدف من هذه المادة 

هتــدف هــذه املــادة إىل تزويــد املدربــني واملــدرابت معــارف ومهــارات متكنهــم مــن رفــع الوعــي يف جمــال 
الســالمة والصحــة املهنيــة للحــد مــن اإلصــاابت واحلــوداث يف املشــاريع , ورفــع الوعــي لكافــة طواقــم 

العمــل واملســتفيدين مــن تدخــالت ومشــاريع الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة  .

لقــد متــت صياغــة هــذه املــادة  إبســلوب مبســط يســهل فهمــه والتعامــل معــه نظــرايً وتطبيقيــاً 
مــن قبــل مستشــارين ومدربــني متخصصــني يف جمــال الســالمة والصحــة املهنيــة هبــدف رفــع 
الوعــي لــدى طواقــم العمــل مــن ضبــاط واستشــاريني وفنيــني وعمــال يف مشــاريع الصنــدوق 

االجتماعــي للتنميــة .

المستهدفين من المادة
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 هى األصابة الىت تنتج عن حادث يتعرض له العامل ىف أثناء ممارسة 
وظيفته وعمله أو ىف أثناء طريقه اىل أو عودته من العمل.

هو حتديد التقدير الكمي أو النوعي للمخاطر املرتبطة حبالة حمددة جيداً .

هي األماكن الي تكون مغلقة ابستمرار وهي كبرية احلجم وهلا 
وسائل دخول حمددة وغري مصممة للعمل أو التواجد هبا أبستمرار.

 هو أمكانية حدوث شي ما قد يسبب ضررا.

هي إحتمال حدوث الضرر.

• إصابة العمل
Work Injury 

• اإلصابة املهنية
Occupational Injury 

 حــدث مفاجــئ يقــع أثنــاء العمــل وبســببه قــد يــؤدي احلــادث إىل أضــرار 
وتلفيــات ابملنشــأة أو موقــع العمــل دون إصابــة أحــد مــن العاملــني. أو قــد 

يــؤدي إىل إصابــة عامــل أو أكثــر.

هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر وتطويــر إســرتاتيجيات إلدارهتــا. تتضمــن 
هــذه اإلســرتاتيجيات نقــل املخاطــر إىل جهــة أخــرى وجتنبهــا وتقليــل آاثرهــا 
الســلبية وقبول بعض أو كل تبعاهتا. كما ميكن تعريفها أبهنا النشــاط اإلداري 
مقبولــة.  مســتوايت  إىل  وختفيضهــا  ابملخاطــر  التحكــم  إىل  يهــدف  الــذي 
الــي  املخاطــر  وســيطرة وختفيــض  وقيــاس  عمليــة حتديــد  هــي  أدق  وبشــكل 

تواجــه الشــركة أو املؤسســة.

مثال لتوضيح اخلطر واخلطورة:
زجاجــة حتتــوى مــادة الصقــة , هنــاك احتماليــة دائمــة أن يقــوم شــخص مــا ابلتعامــل معهــا بصــورة 
غري صحيحة هذا ما يسمى )خطر( وليس خطورة حىت لو مت اإلحتفاظ هبا ىف دوالب احلفظ 
أو فوق أرفف خمصصة لذلك فال يزال اخلطر قائم.أما اذا تغري املشــهد وقام شــخص ما بشــرب 

هــذه الزجاجــة وهنــا قــد حتــول اخلطــر إىل )خطــورة(.

 هى الىت حتدث للمهنيني جراء عملهم الذى يؤدونه خالل فرتة طويلة من الزمن.

Hazard اخلطر •

Risk اخلطورة •

Accident احلادث •

• إدارة املخاطر 
Risk Management 

• تقييم املخاطر 
Risk Assessment 

• األماكن املغلقة)احملصورة(: 
Confined Spaces

المفاهيم والمصطلحات

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

•االجهاد احلراري
Heat Exhaustion 

• الصدمة احلرارية
Heat Shock 

Decibel  الديسيبل • 

 • القوس الكهرابئي 
Electric Arc

 • معدات الوقاية الشخصية
 Personal Protective 

Equipment )PPE(

Lux  اللكس

 هــو اضطــراب يف وظائــف اجلســم نتيجــة فقــدان اجلســم كميــة كبــرية مــن 
الســوائل و األمــالح عنــد التعــرض للجــو احلــار ملــدة طويلــة خاصــة عنــد 

بــذل جمهــود شــاق.

وهــي نــوع مــن اإلجهــاد احلــراري الــذي حيــدث كنتيجــة لالرتفــاع الســريع 
لدرجــة حــرارة اجلســم الداخليــة وهــي خطــرية جــدا وجيــب التعامــل معهــا 

بشــكل فــوري ألهنــا قــد تكــون مميتــة

وحــدة الديســيبل  وختتصــر ابحلرفــني dB هــي وحــدة تســتخدم لقيــاس 
شــدة الصــوت.

شــرت كهرابئــي حيــدث بســبب اهنيــار العازليــة الكهرابئيــة للغــاز احمليــط 
تفريــغ متواصــل يــؤدي إىل ســراين تيــار كهرابئــي يف وســط غــري  حمــداثً 

موصــل كاهلــواء.

هــي املعــدات أو الوســائل املســتخدمة للســالمة والصحــة املهنيــة وتشــمل 
املالبــس واخلــوذ والنظــارات الواقيــة أو أي معــدات أخــرى مصممــة حلمايــة 

جســد مرتديهــا مــن اإلصــاابت أو األخطــار.

هــي اســتمارة حتتــوي علــى بيــاانت عــن خصائــص مــادة معينــة وهــي عنصر 
مهم يف السالمة املهنية، فهي توفر للعمال و املسعفني إجراءات معاجلة 
والتعامــل مــع هــذه املــادة بطريقــة آمنــة، ويتضمــن معلومــات مــن قبيــل 
اخلــواص الفيزايئيــة )نقطــة اإلنصهــار، ونقطــة الغليــان، نقطــة الوميــض، 
والتفاعليــة،  األوليــة،  واإلســعافات  الصحيــة،  واآلاثر  الســمية،  إخل(، 
وطريقــة التخزيــن والتخلــص منهــا، ومعــدات الوقايــة، وإجــراءات التعامــل 
معهــا يف حالــة انســكاهبا. ميكــن أن ختتلــف الصيغــة الدقيقــة للصحيفــة 
مــن مصــدر إىل مصــدر داخــل البلــد وفقــا للطريقــة احملــددة يف املتطلبــات 
الوطنيــة.إن صحيفــة بيــاانت الســالمة للمــواد MSDS هــي نظــام واســع 

االســتخدام لتصنيــف املعلومــات عــن املــواد الكيميائيــة.

الُلْكس هي وحدة شدة الضوء يف نظام الوحدات الدويل 

صحيفة بياانت سالمة املادة
 Material Safety 

Data Sheet )MSDS(
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Asbestos هــي مــواد غــري عضويــة حتتــوي علــى العديــد مــن املعــادن الطبيعيــة الــي • األسبستوس
يدخــل يف تركيبهــا أمــالح الســيليكات  يســتخدم األسبســتوس يف 
جمــال البنــاء وتســقيف املنــازل والعــوازل الداخليــة واخلارجيــة وأانبيــب 
صــرف امليــاه واألدخنــة والتهويــة .واألسبســتوس يســبب مــرض رئــوي 
الــي  أليــاف األسبســتوس  استنشــاق  نتيجــة  الرئتــني  مزمــن يصيــب 
الرئتــني  علــى خفــض كفــاءة  تعمــل  والــي  الشــديدة  بدقتهــا  تتميــز 

واجلهــاز التنفســي بشــكل عــام.

تشوين املواد
Materials Storage 

األرجونومكس
 Ergonomics

تصريح العمل 
Work Permit 

Scaffold السقالة

 هي عملية ختزين املواد يف مواقع العمل مثل األمسنت والرتاب واحلديد

الــي  واألشــياء  البشــر  بــني  ابلتوافــق  يهتــم  العلــوم  مــن  نــوع  هــو 
يســتخدموهنا ويفعلوهنــا والبيئــة الــي يعملــون خالهلــا وينتقلــون ىف 

. أرجائهــا 

ملراقبــة  تســتخدم  رمسيــة  خطيــة  وثيقــة  عــن  عبــارة  العمــل  تصاريــح 
األعمــال الــي مت حتديدهــا علــى أهنــا تنطــوي علــى خماطــر حمتملــه أو 
تقــع يف أماكــن أخطــر ويســتخدم تصريــح العمــل لتحديــد األوضــاع 

والظــروف التفصيليــه للعمــل مــع التقيــد هبــا.

هيــكل مؤقــت يســتخدم حلمــل األشــخاص واملــواد لغــرض أعمــال البنــاء 
أو ترميــم املبــاين واملنشــآت. 

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 

13



ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

عــن  الناشــئة  األمــراض  بعــض  الفراعنــة  عــرف   كذلــك 
بعــض الصناعــات فقــد وضعــوا وصفــاً شــاماًل لألمــراض الــي 
الغبــار  استنشــاق  نتيجــة  األســلحة  شــحذ  صنــاع  تصيــب 
املتطايــر حيــث كانــت تصنــع أســلحتهم يف ذلــك احلــني مــن 

اجلرانيــت. حجــر 
يف إنكلــرتا بــدء ظهــور قوانــني العمــل والســالمة منــذ عــام 
احلــوادث  نتيجــة  ابلســالمة  االهتمــام  وتزايــد   1802
والكــوارث ، ونشــأ مفهــوم األمــن الصناعــي و تطــور ليصبــح 
مفهومــاً أمشــل وليــس مقتصــراً علــى الصناعــة فقــط بــل علــى 

مجيــع أنشــطة العمــل يف الســالمة و الصحــة املهنيــة.
والصحــة  للســالمة  خمتصــة  إدارة  أول  ظهــرت  أمريــكا  يف 
العــام 1971م  األمريكيــة يف  العمــل  لــوزارة  اتبعــة  املهنيــة 

.)OSHA(

بدايــة  مــع  املهنيــة  الصحــة  و  ابلســالمة  اإلهتمــام  بــدأ 
احلضــارات، ففــي احلضــارة البابليــة ابلعــراق ظهــر مــا يعــرف 
بشــريعة محــورايب أو قوانــني محــورايب وهــي جمموعــة قوانــني 
اببليــة يبلــغ عددهــا 282 مــادة قانونيــة ســجلها امللــك 
محــورايب ســادس ملــوك اببــل )حكــم مــن ســنة 1750 قبــل 
امليــالد إىل ســنة 1792 قبــل امليــالد( علــى مســلة كبــرية 
املنقوشــة  القوانــني  مــن ضمــن  الشــكل. وكان  أســطوانية 
قوانــني خاصــة ابلســالمة والصحــة للشــعب، فــكان هنــاك 
عقــاب للمشــرفني الذيــن تســببوا يف إحلــاق الضــرر نتيجــة 
عــدم أداء عملهــم ابألســلوب الســليم، فلــو فقــد عامــل 
ذراعــه نتيجــة خلطــأ أو إمهــال املشــرف فإنــه يتــم قطــع ذراع 
املشــرف ابملثــل. وعنــد اهنيــار أي منــزل ومــوت أصحابــه 
يتــم إعــدام املشــرف علــى بنــاء املنــزل إذا مل يكــن قــد راعــى 

فيــه األســلوب الســليم. 

  السالمة المهنية  
نشأة وتاريخ
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ما هو علم السالمة والصحة املهنية ؟
الســالمة والصحــة املهنيــة هــو علــم يهــدف إىل محايــة العاملــني يف مجيــع مواقــع العمــل مــن احلــوادث احملتملــة الــي قــد 

تتســبب إبصــاابت للعامــل أو وفــاة ال قــدر هللا وأيضــاً أضــرار أو تلــف للممتلــكات يف  املنشــأت واملواقــع.
وهــذا العلــم يرتســخ بعــدة معايــري واشــرتاطات جيــب إتباعهــا للحفــاظ علــى ســالمتنا وســالمة مــن حولنــا وهــي مســؤولية 

اجلميــع ليعيشــوا يف بيئــة عمــل آمنــة ومطمئنــة.

نطاق علم السالمة والصحة املهنية
 الســالمة والصحة املهنية تدخل يف كل جماالت احلياة )صناعية /صحية/إنشائية/كيميائية/شــخصية ...اخل(، فعند 
تعاملــك مثــال مــع الكهــرابء واألجهــزة املنزليــة فــال غــى عــن اتبــاع إشــرتاطات الســالمة العامــة ، وأيضــا عنــد القيــادة 
بســيارتك فلــن تســتغين عــن إتبــاع قواعــد الســالمة املروريــة مثــل ) اللوحــات اإلرشــادية , الــزام مجيــع مــن ابملركبــة بربــط 

حــزام األمــان , التقيــد بـــالسرعة احملــددة ( .
أهداف علم السالمة والصحة املهنية 

- محايــة العنصــر البشــري مــن اإلصــاابت النامجــة عــن خماطــر بيئــة العمــل وذلــك مبنــع تعرضهــم للحــوادث واإلصــاابت 
واألمــراض املهنيــة.

- احلفــاظ علــى مقـــومات العنصــر املــادي املتمثــل يف املنشــآت ومــا حتتويــه مــن أجهــزة ومعــدات مــن التلــف والضيــاع 
نتيجــة للحــوادث.

- توفــري وتنفيــذ كافــة اشــرتاطات الســالمة والصحــة املهنيــة الــي تكفــل توفــري بيئــة آمنــة حتقــق الوقايــة مــن املخاطــر 
للعنصريــن البشــري واملــادي.

- تثبيــت اآلمــان والطمأنينــة يف قلــوب العاملــني أثنــاء قيامهــم أبعماهلــم واحلـــد مــن نــوابت القلــق والفــزع الــذي ينتاهبــم 
وهــم يتعايشــون حبكــم ضــرورايت احليــاة مــع أدوات ومــواد وآالت يكمــن بــني ثناايهــا اخلطــر الــذي يهـــدد حياهتــم 

وحتــت ظــروف غــري آمنــة تعــرض حياهتــم بــني وقــت وآخــر ألخطــار فادحــة.

تعريف علم السالمة والصحة المهنية 

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

 )OSHA( -  األوشا  
هو اختصار لــــــ: إدارة السالمة والصحة املهنية

)The Occupational Safety and Health Administration(

- النشأة: 1971
- بلد النشأة: أمريكا

- إدارة الرانمج: حكومية

 يغلــب عليهــا اجلوانــب التطبيقيــة واملعايــري وأســاليب تنفيــذ األعمــال اخلطــرية وكيفيــة اســتخدام واســتخالص 
.)OSHA standards( املعلومــات منهــا

 برانمج تطبيقي يعطيك املفاتيح األساسية ملعرفة كل ما يهم السالمة يف أي نشاط.
 برامــج األوشــا غايــة يف الوضــوح واختباراهتــا تقيــس مســتوى حتصيــل الــدارس للمحتــوى العلمــي واملهــارات 

املطلوبــة بصــرف النظــر عــن مهــارات الصياغــة اللغويــة.
واجتيــاز  علــى حضــور  الدالــة  البطاقــات  هلــم  وتوفــر  التدريــب  للقيــام أبعمــال  املؤهلــني  احملاضريــن  تعتمــد   

واالختبــارات. للــدورة  الدارســني 
 غري هادفة للربح.

أهم مراجع أنظمة السالمة المهنية العالمية

)NEBOSH( - النيبوش
وهو اختصار لـــــ )اجمللس الوطين الريطاين إلمتحاانت الصحة والسالمة املهنية(

)The National Examination Board in Occupational Safety & Health(

- النشأة: 1979
- بلد النشأة: بريطانيا

- إدارة الرانمج: منظمة بريطانية مستقلة رحبية

 تركز بشكل أساسي على فلسفة ادارة أمور السالمة والصحة املهنية ابملنشأت املختلفة من حيث نظم    
   االدارة املعتمدة عامليا.

  تتبع أسلوب ادارة وتقييم املخاطر وحتليلها مع اجلوانب التطبيقية للسالمة، وكيفية أتمينها بشكل فلسفي 
    مع جتنب احلديث عن األرقام أو األكواد التطبيقية املفصلة الي يزخر هبا برانمج األوشا.

 اختبارات النيبوش غاية يف الدقة ومعيار حقيقي ملستوى الدارس ومدي حتصيله وقدرته على الصياغة 
    اللغوية.

 ال تعتمد حماضرين مستقلني، وإمنا تعتمد هيئات تدريب لديها املوارد البشرية واملؤهالت الالزمة لتقدمي 
  التدريب ويف الغالب هي شركات ومراكز تدريب بريطانية كرى هلا فروع أو مكاتب متثيل ابملنطقة العربية.
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 واجبات املسئولين واملعنين مبشاريع وتدخالت الصندوق يف قضااي السالمة والصحة املهنية:
جلعــل ظــروف العمــل آمنــة جلميــع العاملــني ووضــع االحتياطــات الكفيلــة مبنــع تعــرض العاملــني لألخطــار الصحيــة 

وأخطــار العمــل عــر الوســائل التاليــة:  
  مسؤوليات ضابط املشروع: 

1- توفري بيئة عمل آمنة للعاملني يف األنشطة املختلفة املرتبطة مبشاريع وتدخالت الصندوق.
2- إصدار تصاريح العمل لالستشاريني واملقاولني ومتعهدي العمال حبسب نوعي العمل.

3- التأكد من قيام املعنني  ابملشروع بتقييم وحتليل املخاطر للمشاريع قبل بداية املشروع وأثناء التنفيذ  ويف 
     هناية املشاريع.

4- تدريب وتوعية االستشاريني واملقاولني ومتعهدي العمال يف السالمة والصحة املهنية.
5- التأكد من توفري وتوزيع معدات احلماية الشخصية جماان للعاملني يف املشاريع حبسب نوعية اخلطورة لكل 

     نشاط.
6- متابعة أنشطة التوعية امليدانية الدورية للعاملني ابملشاريع  يف جمال السالمة والصحة املهنية مبواقع العمل 

     املختلفة.
7- متابعة رفع التقارير األسبوعية والشهرية عن اإلصاابت واحلوادث مبواقع العمل ورفع تقرير شهري إلدارة 

     السالمة والصحة املهنية.
8- التحقيق يف احلوادث واإلصاابت ورفع التوصيات املناسبة.

9- التفتيش الدوري واملفاجئ على مواقع املشاريع واختاذ اإلجراءات املناسبة حبق املخالفني لتعليمات السالمة.
10- متابعة التزام املقاولني احملليني وعماهلم بتعليمات السالمة.

11- التأكد من سري إجراءات أتمني اإلصاابت بصورة سلسة وعدم أتخر عمليات اإلبالغ عن احلوادث.
 مسؤوليات إستشاري املشروع:

1- تطبيق منوذج  تقييم املخاطر األويل للمشروع عند إعداد الدراسة األولية، وكذلك بعد كل حالة إصابة .
2- تطبيق منوذج  حتليل الوظائف قبل البدء أبي نشاط وإشعار العاملني ابملخاطر يف كل وظيفة والتدابري الالزمة 

    لذلك ومراجعة منوذج حتليل الوظائف عند اإلصابة أو ظهور وظائف ومهام جديدة.
 3- إصدار تصريح العمل والتأكد من عدم البدء أبي مشروع اال بعد وجود تصاريح العمل الالزمة واستكماهلا 

      حبسب النظام.
4- توعية العمال قبل البدء أبي نشاط ومتابعة تسليمهم معدات السالمة الالزمة مع استكمال النماذج اخلاصة 

     بذلك.
5- توفري صندوق إسعافات أولية مناسب يف املشروع.

6- اإلبالغ عن أي إصابة خالل 48 ساعة من وقت حدوثها واختاذ اإلجراءات الالزمة لعالج اإلصابة.
7- رفع التقارير الشهرية عن قضااي السالمة املهنية املختلفة يف املشاريع متضمنا اإلصاابت واحلاالت وحتليلها 

      والتوصيات الالزمة لتجنبها.
8- التأكد من تنفيذ التوعية املستمرة  واملناسبة للسالمة يف مواقع العمل املختلفة. وعمل التدريب الالزم 

     لألنشطة الي تتطلب إجراءات سالمة وتوعية إضافية للعاملني.
9- منع وتوقيف أي عامل غري ملتزم مبعدات السالمة أو نشاط ال تتوفر به إجراءات احلماية الالزمة وتطبيق 

     اللوائح على املخالفة.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

جعــل ظــروف العمــل آمنــة جلميــع العاملــني ووضــع االحتياطــات الكفيلــة مبنــع تعــرض العاملــني لألخطــار الصحيــة وأخطــار العمــل 
عــر الوســائل التاليــة:  

1. احلصول على تصريح العمل مع وضع صورة منه يف موقع العمل ويلتزم املقاول بتجديد التصريح قبل انتهائه مبدة كافية. 
2. حضور جلسات التوعية ابلسالمة والصحة املهنية املنفدة من الصندوق قبل البد يف تنفيذ أنشطةاملشروع وتطبيق   

    مضامينها لنفسه وللعمال .
3. يلتزم املقاول ابلتنسيق مع اإلستشاري والفين على املشروع أبوقات العمل ابملوقع واإللتزام مبواعيد العمل الرمسية للصندوق.

4. ضرورة وجود رقم هاتف املقاول املسئول أو من ميثله ابملوقع لالتصال به عند اللزوم وخاصة يف حاالت الطوارئ.
5. يلتزم املقاول بتقدمي كشف أبمساء العمالة الي سوف تقوم بتنفيذ األعمال ابملوقع. 

6. توعية العمال قبل تنفيذ أنشطة املشروع ابلسالمة والصحة املهنية جبسب مكوانت العمل وابلتنسيق مع اإلستشاري.
7. عدم تشغيل عمالة ليست مبعرفة املقاول وخاصة يف أعمال التشغيل والصيانة داخل منشأت الصندوق.

8. يلتزم املقاول إبخطار املهندس املشرف أبي حادث أو أصابة أو عطل يقع يف حدود منطقة عمله وذلك فور وقوعه، 
    ويتم التواصل مع إدارة السالمة والصحة املهنية إذا اقتضي األمر ذلك .

9. نقل املخلفات وبقااي العمل أوال أبول خالل وبعد االنتهاء من األعمال.
10. يلتزم املقاول بتعليمات السالمة من حيث : 

11. وضع احلواجز املناسبة لتأمني موقع املشروع وخاصة احلفرايت.
12. توفري أدوات السالمة  حبسب طبيعة االعمال وإلزام عمالته ابستخدامها مثل األحذية والنظارات الواقية واخلوذ 

      والكمامات  اخل.
13. التأكد من وضع أشرطة حتذيرية لألماكن اخلطرة .
14. التأكد من توفري سالمل سليمة وسقاالت سليمة .

15. توفري املعدات اخلاصة بتنفيد االعمال وفق إجراءات السالمة والصحة املهنية
16.  االلتزام جبميع تعليمات السالمة واملرور يف موقع العمل . 

17.  حيق إلدارة السالمة والصحة املهنية إيقاف املقاول إذا أخل ابلتعليمات السابقة. 

واجبات العامل
- اإللتزام بتنفيذ التعليمات واالرشادات اخلاصة ابلسالمة يف مواقع وأنشطة العمل املختلفة.

- ارتداء معدات احلماية الشخصية الي يقدمها املسئولني ابملشروع جماان.وعدم القيام 
   إبتالفها عمدا.

- اإلبالغ عن أي وضع غري آمن مبوقع املشروع وعدم التسرت على احلوادث.
- األبتعاد عن أي تصرفات غري أمنة مثل املزح مع الزمالء خالل العمل او التواجد ابملوقع   

    خارج أوقات العمل.
- حضور جلسات التوعية اخلاصة ابلسالمة والصحة املهنية ابملوقع.

- االلتــزام ابلعمــل املكلــف بــه وعــدم القيــام أبعمــال أخــرى يف املشــروع اال مبوافقــة 
املســئول  ابملشــروع.

مسؤوليات  المقاول بقضايا السالمة  والصحة المهنية
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  الحوادث واإلصابات وأسبابها

تعتــر احلــوادث واإلصــاابت مــن أهــم املعوقــات الطبيعيــة لألعمال وتســبب 
خسائر مادية فادحة ابلنسبة للدول وكذلك خسائر يف  األفراد وتعطيل 

للمشروع .
- احلــادث: هــو حــدوث شــي غــري متوقــع  وغــري مرغــوب حدوثــه ينتــج 

عنــه اإلصابــة أو الوفــاة أو اهلــدم.  
أثنــاء أتديــة أي  الناجتــة عــن حــادث وقــع  - اإلصابــة: هــي اإلصابــة 
عمــل أو بســببه وميكــن أن تكــون اإلصابــة بســبب اإلرهــاق أو اإلمهــال 

العمــل. يف 

أسباب احلوادث واإلصاابت
للحوادث واإلصاابت أسباب كثرية ولكن ميكن تقسيم

 هذه األسباب إىل شقني: 
أوال :ظروف العمل الغر سليمة أو الغر آمنة.

 اثنيا:تصرفات األفراد الغر سليمة أو الغر مأمونة.

أوال: ظروف العمل الغر آمنه: 
يقصــد هبــا الظــروف الــي حتيــط ابلعامــل أو األفــراد )أماكــن العمــل، منــاخ أتديــة العمــل،اآلالت واملعــدات، التدريــب، 

جتهيزات املعدات ،الوســائل اإلرشــادية(.
1- أماكن العمل:

هــو املــكان الــذي يقــوم فيــه العامــل أو الفــرد بتأديــة عملــه املكلــف بــه واملعــني عليــه وتعتــر أماكــن العمــل مــن الظــروف 
واألسباب الي تؤدي للحوادث واإلصاابت الي ال تتوافر فيها الظروف السليمة املأمونة من حيث: 

أ - مســاحة املــكان املخصــص للعمــل: البــد أن يكــون اتســاع املــكان كايف لتأديــة العمــل براحــة وأن يكــون 
غــري مزدحــم ابلنســبة لألعمــال املكتبيــة أمــا ابلنســبة لألعمــال امليدانيــة فيجــب أن يكــون منظمــا وخاليــا مــن 

املعوقــات  واملخلفــات الــي قــد تســبب حــوادث.
ب - ارتفاع مكان العمل : البد أن يكون االرتفاع مناسب وهو ثالثة أمتار يف األماكن املغلقةكحد ادىن.

ت -  األرضيــات : البــد أن تكــون مــن النــوع الغــري زلــق وأن تكــون مســتوية مناســبة ابلنســبة للعمــل املكتــي 
أمــا ابلنســبة للعمــل امليــداين فيجــب أن تكــون خاليــة مــن أي إنســكاابت أو مــواد تســبب اإلنــزالق أو معوقــات 
مثــل خطــوط الكهــرابء /بقــااي املخلفــات أو أانبيــب أو مواصــري كمــا جيــب أن تكــون الرؤيــة واضحــة يف ممــرات 

العمــل وال يتــم تكديــس املــواد فيهــا.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

ث - النوافذ : لضمان التهوية املناسبة واإلضاءة الطبيعية.
ج -  املناخ يف مكان العمل: الذي يشمل عدة عناصر:
- احلرارة : البد ان تكون مناسبة لتأدية العمل.

- التهوية: البد أن يكون هناك جتديد للهواء والعمل على وجود وسائل خمتلفة للتهوية اجليدة.
- اإلضــاءة :البــد ان تكــون ابلقــدر الــكايف ســواء إضــاءة طبيعيــة أو اصطناعيــة تتناســب مــع نــوع العمــل 

املــزاول يف مــكان العمــل.
- الضوضــاء: العمــل علــى التقليــل مــن الضوضــاء الناجتــة عــن اآلالت أو املعــدات الــي قــد تؤثــر علــى 

اجلهــاز الســمعي للعاملــني واألفــراد .
2- املعدات واآلالت : 

البــد وأن تكــون املعــدات واآلالت مــن حيــث املواصفــات والرتكيــب ســليمة وآمنــه أثنــاء تشــغيلها حبيــث ال ينتــج عنهــا 
أي خطــر ميكــن أن يؤثــر علــى العاملــني واألفــراد ، والعمــل علــى صيانتهــا دائمــا يف أوقــات حتــدد دوراي حبيــث ميكــن 

الوقــوف علــى مجيــع أعطاهلــا املتوقعــة.
3- التجهيزات اخلاصة ابآلالت واملعدات :

جيب االهتمام بوضع حواجز و موانع لآلالت القاطعة واحلادة أثناء العمل كال حسب النوع اخلاص به.
4- التدريب :

علــى مجيــع أصحــاب األعمــال واملســئولني عنــه وضــع وتنفيــذ برامــج تدريــب كافيــه جلميــع العاملــني كال حســب نــوع 
عملــه وابلقــدر الــكايف حــىت ميكــن التصــرف والتدريــب علــى األســاليب املثاليــة الســليمة .

5- الوسائل اإلرشادية والتعليمات: 
إن واجــب مســئويل أو أصحــاب أي مــكان عمــل أن يوفــر اللوحــات اإلرشــادية والتعليمــات العامــة وكذلــك اللوحــات 

التحذيريــة وذلــك لتنبيــه األفــراد مــن األخطــار املوجــودة يف مــكان العمــل أو اآلالت.
6- مهمات الوقاية الشخصية:

البــد مــن توفــري مهمــات الوقايــة الشــخصية املناســبة جلميــع األعمــال حــىت يســتطيع األفــراد والعاملــني أســتخدامها أثنــاء 
العمل.والعمــل علــى تعريــف العمــال واألفــراد علــى أمهيــة هــذه املهمــات للوقايــة مــن خماطــر العمــل.
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اثنيا :التصرفات الغر مأمونة يف العمل:
   ان التصرفــات الغــري ســليمة والغــري صحيحــة للعاملــني أثنــاء القيــام أبعماهلــم لــه أثــر كبــري يف وقــوع احلــوادث 
واالصــاابت ،وتشــكل نســبة احلــوادث واالصــاابت الناجتــة عــن التصرفــات الغــري ســليمة تقريبــا 90% مــن نســبة 
احلــوادث واالصــاابت االمجاليــة يف أي موقــع عمــل ، والنســبة الباقيــة 10% تقــع علــى ظــروف العمــل غــري اآلمنــة. 

وتكــون التصرفــات واألفعــال غــري الســليمة لألســباب التاليــة:
1- اإلستهتار واإلمهال :

وهــو أن يهمــل العامــل يف أتديــة العمــل املــوكل إليــه ومثــال علــى ذلــك قيــام العامــل أو الفــرد ابلعمــل بنــوع مــن 
الســرعة وعــدم التفكــري والتــأين أثنــاء أتديــة العمــل. 

3- عدم التدريب الكايف: 
وهــذا مــن أخطــر التصرفــات الــي ينتــج عنهــا حــوادث وإصــاابت وذلــك أن 
يقوم العامل أو الفرد بتشغيل أي معده أو أله غري متدرب عليها وال ختصه 

يف العمــل أو أن يعمــل عمــل ال جييــده.
4- شرود الذهن: 

وهــو عــدم جعــل ذهــن الفــرد أو العامــل مركــز يف العمــل الــذي يقــوم بــه بــل 
يشــغل فكــره يف مواضيــع أخــرى عديــدة مثــل اإلجــازات والــزايرات والتنــزه.

5- املشاكل الشخصية:
للمشــاكل الشــخصية أضــرار كبــرية وكثــرية يف العمــل تســيطر علــى العامــل 
الشــخصية  املشــاكل  مــن دراســة  أثنــاء أتديــة عملــة وعليــة البــد  الفــرد  أو 

أو خارجــه. العمــل  داخــل  للعاملــني  واالجتماعيــة 
6- التصرفات املتعمدة :

هــي الــي حتــدث مــن بعــض األفــراد ابلقيــام أبعمــال صبيانيــة مــع زمالئهــم يف العمــل 
ممــا يــؤدي اىل اإلصابــة وحــدوث احلــوادث مثــل املزاح–الســخرية–التلفظ أبلفــاظ غــري 

الئقــة.
7- االنتقام:  

وهــو أن يقــوم بعــض األفــراد ابملكيــدة لبعــض زمالئهــم إلحــداث إصــاابت هلــم بغيــة 
االنتقــام عــن مواضيــع أو مشــاكل داخــل العمــل أو خارجــة.
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8- عدم االلتزام ابلتعليمات واإلرشادات:  
يــؤدي هــذا التصــرف لوقــوع حــوادث وإصــاابت لألفــراد بســبب 
يف  اخلاصــة  واإلرشــادات  التعليمــات  بتنفيــذ  االهتمــام  عــدم 

املختلفــة. التشــغيل  عمليــات 
9- النظافة والرتتيب:

إنعــدام نظافــة وترتيــب مــكان العمــل أو عملــه وأداؤه قــد يــؤدي 
إىل وقــوع حــوادث وإصــاابت والبــد مــن إجــراء النظافــة اليوميــة 
ملــكان العمــل قبــل االنصــراف وكذلــك ترتيــب اآلالت واملعــدات 

.

• مثال على ظروف غر آمنة 
يف املشاريع اإلنشائية:

- طبيعة بعض مواقع العمل )ضيقة , عميقة , 
   منحدرة ....اخل(.

- ترتيب املواد يف املوقع بشكل عشوائي.
- عــدم نظافــة املوقــع وعــدم رفــع خملفــات العمــل أواًل 
أبول كمــا يف احلفــر، أو يف مواقــع إزالــة التــني الشــوكي، 

أو مواقــع قطــع احلجــر.
- ترك احلفر مكشوفة يف مناطق وممرات حركة .

- مستوى إضائة رديء ، ضوضاء، أتربة،حرارة، 
    أخبرة...إخل.

- عدم تبين املنظمة أو املؤسسة لسياسة سالمة 
   واضحة. 

- غياب أو تدين التعليمات والتدريب واإلشراف يف 
   جمال السالمة املهنية.
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• مثال على أعمال غر آمنة
 يف املشاريع اإلنشائية:

- ربط عامل حيفر بئر حببال ممزقة جزئيا قد تؤدي اىل انقطاعه 
    وسقوط العامل .

- قيام امرأة أو عاجز أو كبري يف العمر أبعمال  احلفر أو نقل 
   األحجار.

- حتميل عامل لعربية حجر منتهية اإلطارات او مكسورة 
   األذرع .

- تصميم سلم أو سقالة خبشب اتلف او مشروخ .
- استعمال فأس ذو يد خشبية مشروخة قد تنكسر وتقع 

    على رأسه.
- عامل يقطع حجر وليس لدية خرة .

- عامل يقود سيارة وهو غري قادر على القيادة .
- عامل يزيل تني شوكي وليس عنده معرفة بطريقة التعامل مع التني.

- مزاح عامل فجاءة مع عامل آخر أثناء تنفيذ العمل .
- إرتــداء مالبــس غــري مناســبة كإرتــداء مالبــس واســعة أو مفتوحــة قــد 
تعلــق يف مكــوانت العمــإو أحذيــة غــري مناســبة قــد تــؤدي اىل الســقوط 

والتزحلق.
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املخاطر

ظرف غر آمن

 هل ينتج عن فعل غر آمن

 هل تنجم عن أسباب  أصال من مسئولية 
اإلشراف أو اإلدارة

 ما نوع احلادث الذي ميكن أن حيدث

 ما هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها للتحكم يف اخلطر

ماذا ينتج عنه من ظرف غر آمنة

 فعل غر آمن
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بشــكل عــام إدارة املخاطــر هــي عمليــة قيــاس و تقييــم للمخاطــر و تطويــر إســرتاتيجيات إلدارهتــا تتضمــن هــذه 
اإلســرتاتيجيات نقــل املخاطــر إىل جهــة أخــرى و جتنبهــا وتقليــل آاثرهــا الســلبية إن إدارة املخاطــر التقليديــة تركــز علــى 
املخاطــر الناجتــة عــن أســباب ماديــة أو قانونيــة ) مثــال: الكــوارث الطبيعيــة أو احلرائــق, احلــوادث, املــوت والدعــاوى 
القضائيــة( ومــن جهــة أخــرى فــإن إدارة املخاطــر املاليــة تركــز علــى تلــك املخاطــر الــي ميكــن إدارهتــا ابســتخدام أدوات 
املقايضــة املاليــة. بغــض النظــر عــن نــوع إدارة املخاطــر, فــإن مجيــع الشــركات الكــرى و كذلــك اجملموعــات و الشــركات 

الصغــرى لديهــا فريــق خمتــص إبدارة املخاطــر.
يف حالــة إدارة املخاطــر املثاليــة تتبــع عمليــة إعطــاء األولــوايت حبيــث أن املخاطــر ذات اخلســائر الكبــرية واحتماليــة 
حــدوث عاليــة تعــاجل أوال بينمــا املخاطــر ذات اخلســائر األقــل واحتماليــة حــدوث أقــل تعــاجل فيمــا بعــد عمليــا قــد تكــون 
هــذه العمليــة صعبــة جــدا, كمــا أن املوازنــة مــا بــني املخاطــر ذات االحتماليــة العاليــة واخلســائر القليلــة مقابــل املخاطــر 

ذات االحتماليــة القليلــة واخلســائر العاليــة قــد يتــم توليهــا بشــكل ســيء.
إدارة املخاطــر غــري امللموســة تعــرف نــوع جديــد مــن املخاطــر و هــي تلــك الــي تكــون احتماليــة حدوثهــا %100 
ولكــن يتــم جتاهلهــا مــن قبــل املؤسســة وذلــك بســبب االفتقــار ملقــدرة التعــرف عليهــا ومثــال علــى ذلــك خماطــر املعرفــة 
والــي حتــدث عنــد تطبيــق معرفــة انقصــة. و كذلــك خماطــر العالقــات و حتــدث عنــد وجــود تعــاون غــري فعــال. إن هــذه 
املخاطــر مجيعهــا تقلــل بشــكل مباشــر إنتاجيــة العاملــني يف املعرفــة و تقلــل فعاليــة اإلنفــاق و الربــح واخلدمــة والنوعيــة 

والســمعة ونوعيــة املكاســب.
كذلــك تواجــه إدارة املخاطــر صعــوابت يف ختصيــص وتوزيــع املصــادر وهــذا يوضــح فكــرة تكلفــة الفرصــة حيــث أن 
بعــض املصــادر الــي تنفــق علــى إدارة املخاطــر كان مــن املمكــن أن تســتغل يف نشــاطات أكثــر رحبــاً و مــرة أخــرى فــإن 
عملية إدارة املخاطر املثالية تقلل اإلنفاق يف الوقت الذي تقلل فيه النتائج الســلبية للمخاطر إىل أقصى حد ممكن.

:)Risk Assessment( نظام تقومي املخاطر العامة وأاثرها •
التعــرف علــى املخاطــر وتقييمهــا أمــر مهــم ووضــع احللــول الالزمــة مهــم جــدا وقــد تكــون احللــول هندســية وذلــك لتقليــل 
املخاطــر املرتتبــة يف بيئــة العمــل وقــد تكــون إداريــة تتمثــل ابلنصــح واإلرشــاد والتوعيــة وفقــا ألســس ومعايــري عامليــة 

 إدارة المخـاطر
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كمــا جيــب أن يكــون االنتقــاد واقعــي وبنــاء يهــدف إىل التطبيــق حبســب األنظمــة العامليــة وتقييــم املخاطــر تتمثــل يف  
بنــاء القــدرة الذهنيــة علــى اكتشــاف املخاطــر مــن خــالل ختيــل وقوعهــا ووضــع احللــول الالزمــة وهــذا مــا يوجــب علــى 
اجلهــات املســئولة أن تتعــرف علــى املخاطــر العامــة وتصنيفهــا، وتتــم عمليــة تقــومي املخاطــر يف املقــام األول مــن خــالل 

سلســلة مــن املراحــل:

• خطوات عملية إدارة املخاطر:
 Planning 1( التخطيط

ويتضمــن التخطيــط للعمليــة ورســم خريطــة نطــاق العمــل 
وإنشــاء  املخاطــر  تقييــم  يف  ســيعتمد  الــذي  واألســاس 

فريــق التقييــم.
2( حتديد نشاطات العمل

  Classification of Activities 
ويتــم يف هــذه املرحلــة تصنيــف وتقســيم نشــاط املؤسســة 

مــن بدايــة املرحلــة وحــىت هنايتهــا ســواء نشــاط املؤسســة العــام أو اجلزئيــة.

التخطيط

حتديد نشاط العمل

حتديد وتصنيف اخلطر/ االثر

حتديد نتائج اخلطر/ االثر

حتليل وتقييم املخاطر

التحكم يف املخاطر وتقليلها
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3( حتديد وتصنيف اخلطر / األثر
 Identification of Hazards and Aspect 

العمليــة  مــن  خماطــر كل خطــوة  علــى  التعــرف  يتــم  املرحلــة  هــذه  يف 
املؤثــرة علــى اإلنســان واملؤسســة  اإلنتاجيــة وحتديــد مصــدر املخاطــر 

وتصنيفهــا  احمليطــة  والبيئــة 
والطرق الشائعة للتعرف على املخاطر هي:

• التحديــد املعتمــد علــى األهــداف: إن املنظمــات والفــرق العاملــة علــى مشــروع مــا مجيعهــا لديهــا أهــداف, فــأي 
حــدث يعــرض حتقيــق هــذه األهــداف إىل خطــر ســواء جزئيــاً أو كليــاً يعتــر خطــورة.

• التحديــد املعتمــد علــى الســيناريو: يف عمليــة حتليــل الســيناريو يتــم خلــق ســيناريوهات خمتلفــة قــد تكــون طــرق بديلــة 
لتحقيــق هــدف مــا أو حتليــل للتفاعــل بــني القــوى يف ســوق أو معركــة, لــذا فــإن أي حــدث يولــد ســيناريو خمتلــف عــن 

الــذي مت تصــوره و غــري مرغــوب بــه, يعــرف علــى أنــه خطــورة.
•  التحديد املعتمد على التصنيف: وهو عبارة عن تفصيل مجيع املصادر احملتملة للمخاطر. 

• مراجعة املخاطر الشائعة: يف العديد من املؤسسات هناك قوائم ابملخاطر احملتملة.
Identification of Impact / Risks 4( حتديد نتائج اخلطر واألثر

يف هذه املرحلة يتم التعرف على نتائج األخطار وحتديدها.
 Risk/Impact Analyses and Assessment 5( حتليل وتقييم املخاطر

يف هذه املرحلة يتم عمل تقييم وقياس وحساب شدهتا من حيث إحداث اخلسائر واحتمالية حدوثها.
 Risk Control and Mitigating 6( التحكم يف املخاطر وتقليلها

بعــد أن تتــم عمليــة التعــرف علــى املخاطــر وتقيمهــا وقيــاس نتائجهــا وفقــا للتشــريعات والقوانــني وقياســها، فــإن مجيــع 
التقنيــات احلديثــة املســتخدمة للتعامــل معهــا تقــع ضمــن واحــدة مــن جمموعــات رئيســية:

.Elimination of the Hazard إبعاد املخاطر -
.Substitution التعويض -

.Isolation العزل -
.Engineering Control التحكم اهلندسي -

         . Administration Control التحكم اإلداري -
.PPE استعمال مهمات الوقاية الشخصية -
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حتديد الوظيفة 
املراد حتليل 

خماطرها.

تقسيم الوظيفة إيل 
خطوات متتابعة.

التعرف علي خماطر 
كل خطوة من هذه 

اخلطوات.

حتليل وتقييم هذه 
املخاطر وحتديد أفضل 

السبل ملنع 
هذه املخاطر.

تقــع احلــوادث واإلصــاابت الــي هلــا عالقــة ابلوظائــف يف كل يــوم يف مواقــع العمــل وغالبــا مــا حتــدث هــذه اإلصــاابت 
ألن العاملــني ليــس لديهــم التدريــب الــالزم لتأديــة العمــل ابلطــرق املأمونــة. وإحــدى الطــرق ملنــع إصــاابت العمــل هــو 
وضــع نظــام لطــرق العمــل املأمونــة وتدريــب العاملــني عليهــا. والوصــول إيل طــرق عمــل مأمونــة هــو أحــد الفوائــد مــن 

تطبيــق نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف.
• ما هو نظام حتليل خماطر الوظائف ؟

نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف هــو نظــام يســاعد علــى إدخــال مبــادئ تطبيقــات 
الســالمة والصحــة يف العمليــات ويف نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف يتــم فحــص كل 
خطــوة مــن خطــوات إجنــاز أي عمــل أو وظيفــة للتعــرف علــي املخاطــر املصاحبــة 
لــكل خطــوة كذلــك لتحديــد أفضــل الســبل للســيطرة علــي هــذه املخاطــر ومنعهــا 
بصفــة أخــري فــإن نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف هــو دراســة متأنيــة وتســجيل لــكل 
خطــوة مــن خطــوات الوظيفــة أو العمــل والتعــرف علــي املخاطــر املصاحبــة )مــن 

نواحــي الســالمة والصحــة املهنيــة( وحتديــد أفضــل الســبل للقيــام هبــذه الوظيفــة بعــد تقليــل أو إزالــة هــذه املخاطــر.
• ما هي فوائد تطبيق نظام حتليل خماطر الوظائف؟

مــن أهــم فوائــد تطبيــق نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف هــو معرفــة املخاطــر غــري املعروفــة للقيــام بــكل وظيفــة وعمــل. 
كذلــك رفــع مســتوي الوعــي ابلســالمة والصحــة املهنيــة لــدي العاملــني، كمــا يزيــد مســتوي االتصــال بــني العاملــني 
واملشــرفني كذلــك ميكــن بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق هــذا النظــام وإعــداد طــرق مكتوبــة ألداء العمــل والوظيفــة وأن يكــون 
ذلــك مبثابــة تدريــب للعاملــني كذلــك تطبيــق النظــام ســوف يــؤدي إيل تقليــل احلــوادث وابلتــايل تقليــل التكلفــة الناجتــة 

عــن هــذه احلــوادث.
• العناصر األربعة لتطبيق نظام حتليل خماطر الوظائف

تحليل مخاطر الوظائف          
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1- حتديد الوظيفة املراد حتليل خماطرها:
 ميكــن إجــراء نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف جلميــع الوظائــف لتحديــد الوظائــف الــي جيــب حتليــل خماطرهــا أوال أي 

إعطائهــا األولويــة. كمــا جيــب أخــذ العوامــل اآلتيــة يف االعتبــار:
- مراجعة سجالت اإلصاابت واختيار الوظائف الي تكون فيها نسبة اإلصاابت عالية.

- اختيار الوظائف اجلديدة أو الوظائف الي يطرأ عليها تعديالت.
- اختيار الوظائف الي يتم القيام هبا علي فرتات طويلة.

2-   تقسيم الوظيفة إيل خطوات متتابعة:
بعــد اختيــار الوظيفــة الــي ســوف يتــم حتليــل خماطرهــا يتــم تقســيم هــذه الوظيفــة إيل خطــوات متتابعــة مــع األخــذ 

ابالعتبــار عــدم إطالــة هــذا التقســيم )ال تزيــد عــن عشــرة خطــوات(. 
3- التعرف علي خماطر كل خطوة من هذه اخلطوات.:

بعد تقسيم الوظيفة اىل خطوات يتم التعرف على خماطر كل خطوة.
4-  حتليل وتقييم هذه املخاطر وحتديد أفضل السبل ملنع هذه املخاطر:

اخلطــوة األخــرية يف نظــام حتليــل خماطــر الوظائــف هــو حتليــل املخاطــر وحتديــد أفضــل الســبل ملنعهــا والتغلــب عليهــا 
وفقــا لإمكانيــات املتاحــة.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

نماذج لجداول المخاطر المحتملة في 
مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية

 وإجراءات  التعامل معها 

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

التسوية

• وجود متديدات 
خاصة ابلبنية التحية.
• تربة رخوة -وجود 

مقابر قدمية.
• موقع قريب من حركة 

املرور
• استخدام مواد خطرة
• معدات غري مؤهلة 

لتنفيذ النشاط
• احندارات صخرية 

• اهنيارات للرتبة

• التنسيق املسبق مع اجلهات الرمسية .
• تنظيم حركة املرور .

• منع استخدام املواد اخلطرة .
• تنفيذ األنشطة من قبل اشخاص مدربني يف كل نشاط 

• على املقاول توريد وتنفيذ األعمال الضرورية ابملوقع 
لتخفيف األثر البيئي واملتمثلة ابلتايل:

1- تسوير املوقع ابلزنك أو األخشاب ... اخل ملنع دخول 
غري العاملني إليه.

2- تشييد محام أببعاد 1.5×1مرت وارتفاع 2.5 مرت مؤقت 
من اخلشب أو البلك...اخل( وعمل حفرة ومرحاض وتوفري 

املياه هلذا احلمام .
3- القيام بتشوين املواد بطريقة منظمة ابملوقع وتوفري 

مساحات كافية للحركة واملناولة،.
4- إزالة األخشاب واملخلفات خالل فرتة التنفيذ إىل خارج 

منطقة العمل )املقالب املخصصة(.
5- االلتزام بوضع املعدات املزعجة بعيداً عن األماكن 

املأهولة وتشغيلها يف األوقات املناسبة وكذلك االلتزام بتخزين 
املواد اخلطرية بعيداً عن العاملني والعمل على عدم تغيري 

الزيوت أو ترك بقااي الشحوم يف منطقة العمل.
6- االلتزام إبصالح اخلدمات العامة )كهرابء-تلفون 

-مياه-جماري( الي تتعرض للكسر إثناء تنفيذ املشروع أواًل 
أبول.

7- مراقبة مسئول السالمة اليومية ألي حركة أو تغريات يف 
مناطق اإلحندارات الصخرية.

8- يف حالة مشاريع الصرف الصحي أو الرصف أو 
التشجري وخالفة فإن على املقاول، االلتزام بتنظيم حركة املرور 
يف الشوارع ابلتنسيق مع إدارة املرور وعدم فتح العمل يف أي 
شارع إال بعد انتهاء األعمال يف الشوارع األخرى حىت تتوفر 
إمكانية احلركة، وكذلك وضع األشرطة والعالمات التحذيرية 
للمارة والسيارات وجعل احلركة سهلة وحل كل املشاكل مع 

األهايل والسلطة احمللي.
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األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

أعمال اإلزالة

• اهنيار األسقف واحلائط على 
العمال.

• اإلصابة واالحنباس ابملواد 
الساقطة من أعلى.

• إصابة الوجه والعني واجلسم 
ابألجسام املتطايرة.

• إصابة اجلهاز التنفسي ابلغبار 
املتطاير.

• التعثر ببقااي املواد الناجتة عن 
اهلدم والتكسري.

•  املخاطر الناجتة عن املعدات 
واآلليات .

• حتديد املنطقة املراد هدمها 
ومعرفة املخاطر احملتملة وكيفية 

عمل معاجلات هلا.
• االلتزام أبن يكون من ينفذ 

نشاط اهلدم لديه خرة هبذا اجملال .
• استخدام األدوات املناسبة 

للهدم.

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

احلفر

• سقوط العمال يف احلفر 
نتيجة السري ابلقرب من 

حافتها.
• اهنيار جوانب احلفر على 

العمال واملعدات.
• اهنيار خطوط اخلدمات 

عند جوانب احلفر.
• اهنيار املباين اجملاورة 

جلوانب احلفر.
• إصابة العمال داخل 

منطقة احلفر مبعدات وآليات 
احلفر

• إصابة العمال مباس 
كهرابئي نتيجة لوجود 
مصدر كهرابئي قريب.

• وضع سياج حمكم والئق وآمن حول منطقة 
احلفر. 

• وضع اإلشارات التحذيرية املناسبة حول 
وداخل املوقع.

• جيب سند جوانب احلفر لتاليف خطر 
االهنيار.

• جيب عدم اقرتاب اآلليات من جوانب احلفر 
أو تفريغ محوالت السيارات عند اجلوانب.

• عدم تشوين املواد عند جوانب احلفر 
واالبتعاد ملسافة كافية وآمنة.

• عدم وضع نواتج احلفر عند حافة احلفر.
• جيب حتديد مداخل وخمارج موقع احلفر مع 
تزويد منطقة احلفر بسالمل آمنة وكافية وابرتفاع 

ال يقل عن 1مرت من سطح احلفر
 

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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السالمة مسؤوليتنا جميعا

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

الردم

• عدم االلتزام 
ابملواصفات الفنية تودي 

اىل:
- حوادث مرورية.
- سقوط عمال.
- إصاابت عمل.

- اضرار بيئية على 
العمال والبيئية احمليطة.

• التأكد من وجود عالمات ظاهرة لتحديد 
طبقات الردم.

• التأكد من ان تراب الردم ال حيتوي خملفات 
مباين او احجار كبرية.

• التأكد من تسوية ودك الردم جيداً لكل طبقة 
على حدة.

•  التأكد من غمر الردم ابملاء جيداً قبل صب 
اخلرسانة.

• االعداد والتجهيز لإجراءات املرورية املناسبة 
يف موقع الردم منها: )اإلشارات – املثلثات – 

احلواجز(.
• توفري أدوات السالمة.
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األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

البنـــــــــــــاء

• السقوط اثناء اعمال قطع 
األحجار من مكان مرتفع.

• اهنيار السقالة بسبب عدم 
التقيد ابملواصفات.

• سقوط العمال عن 
السقالة.

• عدم ثبات ارضية السقالة.
• اهنيار السقالة نتيجة 

احلمولة الزائدة.
• انقالب السقالة املتحركة 
بسبب حتريكها اثناء تواجد 

العمال عليها. 
• إصاابت يف العيون.

• شظااي بسبب تطاير 
شظااي األحجار اثناء 

القص.

•  مينع العمل بدق األحجار من أسفل موقع الدق حىت 
ال حيدث سقوط للصخور من األعلى وتؤدي اىل أضرار 

ابلعامل الذي يقطع األحجار.
• مينع تكسري األحجار بدون لبس النظارة الواقية من قبل 

املكسر حىت ال تصاب عيونه أبية شظااي حجرية.
•  جيب لبس احلذاء الطويل عند القيام بدق أو تكسري 

األحجار للحفاظ على سالمة الساق واألقدام.
• جيب لبس الكفوف عند تقليب االحجار او رفعها او 

حتميلها او تنزيلها يف وسائل النقل لألحجار.
• جيب استخدام املعدات و اآلالت املناسبة عند تكسري 

او تشذيب األحجار كالصرة والزبرة واملفرص .... اخل.
• جيب توعية العمال ابستمرار بعدم العمل حتت 

منحدرات صخرية مثاًل يف أعمال املدرجات أو عند قطع 
األحجار.

• جتهيز وتركيب سقاالت معدنية أو خشبية مبواصفات 
فنية حمددة.

• استخدام معدات السالمة املناسبة .
• التاكد من ان العاملني ميلكون املهارة الالزمة للقيام 

ابالعمال املكلفني هبا.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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السالمة مسؤوليتنا جميعا

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

اعمال النجارة

ليدويــة خــالل  ا ملعــدات  ا • ســقوط 
الســالمل  او  لســقاالت  ا علــى  مــن  لعمــل  ا

أســفل  لعاملــني  ا بــة  يــؤدي إلصا قــد 
لســقالة. ا او  لســلم  ا

يف  الكهرابئيــة  لتمديــدات  ا رداءة   •
قــد  ابلنشــارة  اململــوء  لعمــل  ا موقــع 

ئــق. يــؤدي حلرا
وســرطان  ابلربــو  بــة  اإلصا نيــة  أمكا  •
غبــار اخلشــب  بســبب  لرئــة واألنــف  ا

طويلــة. لفــرتات  واستنشــاقه 
فــة  تراكــم نشــارة اخلشــب وعــدم نظا  •

املوقــع قــد يــؤدي حلريــق خصوصــا 
لــة عــدم وجــود إجــراءات منــع  يف حا

لتدخــني. ا
يــة  لوقا رتــداء معــدات ا • عــدم ا

رتــداء  ا عــدم  مثــل  ملناســبة  ا الشــخصية 
نظــارة الســالمة قــد يــؤدي لدخــول 

للعــني. اخلشــب  غبــار 

أعمــال  موقــع  يف  لرديئــة  ا لتهويــة  ا  •
رة. لنجــا ا

مثــل  ليدويــة  ا ملعــدات  ا رداءة   •
املطرقــة. مقبــض  تلــف 

• التأكد من اختيار العمالة املاهرة يف األعمال 
املتخصصة.

• ارتداء معدات الوقاية املناسبة.

• التأكد من سالمة حجر اجللخ ووجود 
احلماية اخلاصة حبجر اجللخ.

• التأكد من سالمة املعدات الكهرابئية وعدم 
وجود قطع أو تشقق يف التمديدات الكهرابئية.

• تنظيف املكان  من نشارة اخلشب اوال 
ابول.

• االلتزام بتعليمات السالمة خصوصا تعليمات 
منع التدخني.

• تدريب العمال على التصرف يف احلاالت 
الطارئة.
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األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

أعمال األملنيوم

• قلة خرة العمالة تؤدي لزايدة 
معدل اإلصاابت.

• أعمال القص والقطع واطراف 
املواد احلادة قد تؤدي اىل اجلروح 

البليغة.
• تطاير القطع الصغرية على 

الوجه أو العني قد يؤدي يف بعض 
احلاالت للعمى.

•انكسار حجر اجللخ أثناء أعمال 
القطع واصابتها جلسم العامل قد 

يؤدي جلروح قطعية عميقة.

• التأكد من اختيار العمالة املاهرة يف 
األعمال املتخصصة.

• ارتداء معدات الوقاية املناسبة.
• التأكد من سالمة حجر اجللخ ووجود 

احلماية اخلاصة حبجر اجللخ.
• التأكد من سالمة املعدات الكهرابئية 

وعدم وجود قطع أو تشقق يف التمديدات 
الكهرابئية.

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

اعمال الكهرابء

• الصعقة الكهرابئية.
• املس الكهرابئي.

• احلريق.
• التعثر بسبب التمديدات 

الكهرابئية العشوائية.

• التعاقد مع عمالة ذوي خرة.
• الفحص الدوري لألسالك والطبلوانت 

الكهرابئية للتأكد من عدم وجود آاثر 
احرتاق او تشقق أو تلف ابلتمديدات.
• اختيار اسالك وقواطع كهرابئية ذات 

جودة.
• عدم السماح ابلتعامل مع الكهرابء اال 

لذوي االختصاص.
• ارتداء معدات السالمة املناسبة.

• التأكد من عدم مرور التمديدات 
الكهرابئية يف ممرات العمال وحركة 

السيارات.
• التأكد من عدم قرب او ختزين أي مواد 
سريعة االشتعال او مصدر مياه قريب من 

مصدر كهرابئي.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

س
اعمال التبليط والتلبي

• إصاابت العمود الفقري 
واملفاصل بسبب وضعية العمل  

الغري مناسبة لفرتات طويلة.
• انكسار حجر اجللخ واصابته 

جلسم العامل يؤدي جلروح 
ابلغة.

• السقوط خالل العمل من 
على السلم او السقالة.

• اإلصابة أبمراض جلدية.
• االصابة أبمراض الرئة بسبب 

غبار االمسنت.

• اخذ فرتات راحة خالل العمل لتغيري 
وضعية اجلسم اخلاطئة وختفيف الضغط 

على املفاصل.
• التأكد من سالمة املعدات اليدوية 

واملعدات الكهرابئية ووجود الواقي 
اخلاص حبجر اجللخ.

• ارتداء معدات احلماية من السقوط 
ومنع أي مرور للعمال اآلخرين حتت 

السلم او السقالة اثناء العمل.
• ارتداء معدات السالمة املناسبة.
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األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

العمل يف املناطق املرتفعة

• اخلطر الرئيسي لألعمال املنفذة 
يف األماكن املرتفعة يتمثل يف سقوط 

العامل من موقع مرتفع أو تعرضه 
لإصابة من جسم ساقط من علو. 

وتنطوي كال احلالتني على عواقب قد 
تكون قاتلة. 

• يوجد العديد من العوامل الي قد 
تتسبب بوقوع احلوادث واإلصاابت، 
ومنها على سبيل املثال املعدات الي 

ال ختضع للصيانة أو الفحص قبل 
االستخدام أو عدم تدريب العامل على 

استخدامها. يف حال عمت الفوضى 
أسطح العمل ومل يتم اتمني األدوات 

أو املعدات كما جيب، فإهنا قد 
تسقط بسهولة من مكان مرتفع على 

األشخاص املتواجدين يف األسفل، وال 
سيما إذا مل يكن قد مت انشاء منطقة 

استبعاد.
• قد تسهم العوامل اخلارجية، مثل 

الرايح واإلجهاد احلراري وتزعزع 
البناء والعوامل املتعلقة ابلعامل 

نفسه ابلتسبب يف حوادث السقوط 
واإلصاابت ويشمل ذلك األماكن فوق 

أو عند أو حتت مستوى األرض.
• ال حيتاج الشخص إىل السقوط من 

مرتفع عاٍل جًدا ليتعرض لألذى أو 
إلصابة قاتلة، فقد حتدث اإلصاابت 

اخلطرية من حوادث السقوط يف 
ارتفاعات تقل عن مستوى ارتفاع 

1.50سم.

• جتنب: القضاء متاما على اخلطر أو 
املخاطرة.

• املنع: يتعني دوًما حماولة منع حوادث 
السقوط عن طريق اتباع مجيع التدابري 

الوقائية املالئمة والتأكيد على تلبية 
متطلباهتا يف األماكن املناسبة. 

• تقصري املسافة واحلد من العواقب: يتعني 
اتباع مجيع التدابري الالزمة لتقليل املسافات 

واحلد من عواقب السقوط. 
• استخدام معدات احلماية الشخصية. 

• التاكد من سالمة السقاالت والسالمل  
وفحصها قبل واثناء وبعد العمل 

واستخدام كروت الفحص اخلاصة بذلك.
• منع العمال من العمل ابملناطق املرتفعة 

يف حالة وجود رايح شديدة او ظروف 
جوية غري مناسبة.

• التاكد من اتمني معدات العمل الصغرية 
لتجنب سقوطها واالكتفاء ابملعدات 

املهمة اثناء العمل يف املرتفعات.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

اعمال الدهان 

 • البخار املتطاير من املواد الكيماوية 
)شم علب البوية او التينار ملعرفة حمتوى 

العلبة(.
• التهوية الغري اجليدة.

• التدخني واالكل والشرب يف موقع 
العمل قد يسبب االمراض او احلرائق.
• االصابة ابالمراض اجللدية بسبب 
التالمس املباشر بني املواد الكيماوية 

وجسم العامل.
• السقوط من السالمل اثناء العمل 

بسبب وضع السالمل يف ممرات واماكن 
غري مناسبة.

• عملية السقوط والي ينتج عنها 
كسور او رضوض.

•  تزحلق السلم وكسر يف السلم.
• العمل ابلسلم على ارضية غري صلبة.

• احرص عندما تقف على السلم او وراء الباب لعمل 
الدهان جيب عليك اغالق الباب.

• تفقد السلم قبل الصعود علية من الكسور , وان يكون 
بعد ارضية السلم عن احلائط نسبة 4:1 

•  ان تكون أرجل السلم خالية من البوية او الزيوت ملنع 
التزحلق.

• وضع السلم على احلائط واحلرص على تثبيت ارجل 
السلم.

• جيب العمل على تعليق علب البوية بواسطة شنكل 
بدل من محلها ابليد.

•  جيب وضع مادة مانعة للتزحلق يف أسفل كل السلم 
ملنع التزحلق.

•  مينع من مد اجلسم خارج السلم.
• عدم لبس املالبس الفضفاضة ولبس مالبس خاصة 

ابلعمل.
•  مينع من الوقوف على اخر درجة للسلم.

• عند العمل على السالمل جيب لبس حذاء السالمة 
ومينع لبس اي احذية اخرى.

•عدم صعود اكثر من شخص على سلم واحد.
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األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

أعمال الرتميم الدقيق

• التعرض لإصابة أبخطار املواد 
الكيميائية ابللمس – الشم – 

التنفس –احلروق. 
 • التعرض للعدوى من 

الفريوسات وامليكروابت واجلراثيم 
احملتمل وجودها يف املواد العضوية 

مثل املخطوطات واملومياوات 
واالخشاب.

• ضرورة وجود لوائح السالمة وإرشادات 
االستخدام وتكون واضحة واتباعها حرفيا 

مثل )ارتداء البسة واقية وخاصة الكمامات 
والقفازات-النظارات-القبعات(.

• عدم مالمسة املواد الكيميائية والتعامل 
معها حبذر وكذلك مع املواد القابلة 

لالشتعال.
• منع اشعال السجائر أو ما شاهبها اال يف 

أماكن خمصصة بعيدة .
• توفري مواد اإلسعافات األولية يف املوقع.

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

س) اعادة بناء اجلدران احلجرية( والبناء يف املباين واجلدران العالية
أعمال الرتميم والفل

• الســقوط مــن أماكــن عاليــة 
-ســقوط أجــزاء مــن اجلــدار أو 
الســقف علــى أحــد العمــال أو 

جمموعــة منهــم.
• امكانيــة االصابــة ابحلــروق 

والتهــاابت العيــون والتنفــس اثنــاء 
إعــداد وجتهيــز النــورة واجلــص

واالخشاب.

• اتبــاع تعليمــات التدعيــم الصحيــح 
والــكايف وتركيــب ســقاالت أمنــة .

• ارتــداء األلبســة اخلاصــة ابلســالمة )بدلــة 
– حــذاء – خــوذة – نظــارات واقيــة – 

كمامــة – كفــوف(.
• القيــام بتدعيــم اجلــدران أو األجــزاء 

املهــددة ابلســقوط.
• توفــري مــواد اإلســعافات األوليــة يف املوقــع.

• التاكد من سالمة السقاالت والسالمل 
املستخدمة.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند
ت االثرية

أعمال احلفراي

• السقوط يف احلفرية-اهنيار 
احلفرية على العاملني داخلها 

– التعرض لإصابة ابجلراثيم / 
البكترياي الضارة/ الفريوسات
التعرض للسعات القوارض 

)ثعابني-عقارب-حشرات سامة(

• التأكد من ان واجهات احلفرية غري 
متشققة وتدعيمها وأتمينها. 

• ارتداء معدات السالمة) بدلة- حذاء - 
خوذة-نظارات واقية-كفوف(.

• توفري مواد اإلسعافات األولية يف املوقع.

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

أعمال النقل

• التعرض حلوادث السيارات.
• التعرض ألعمال السطو والسرقة 

والنهب وما يرتتب عنها من 
إصاابت خمتلفة.

• نقل امحال زائدة تؤدي اىل 
إصاابت.

• تناثر املخلفات املنقولة على 
الطريق.

• اتباع إجراءات السالمة أثناء القيادة.
• توفري محاية جيدة للمقتنيات )القطع 

االثرية( أو املوقع الرتاثي.
• اتباع إجراءات النقل االمنة – توعية 

العاملني ابألمحال املقبول رفعها.
• تنظيم حركة املرور داخل موقع العمل.
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األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند
االعمال يف الطرق االسفلتية 

• إصاابت.
• بقاء املخلفات.

• سقوط عمال من 
معدات.

• وفيات بسبب 
حوادث السري.

• عبث ابلبنية التحتية.

• وضع العالمات واإلشارات املرورية على مسافات 
آمنة من مناطق التدخل.

• التنسيق مع اجلهات املرورية لتحويل احلركة.
• استخدام عمالة لضبط وتنظيم حركة املرور يف 

املوقع.
• إلزام العمالة بلبس أدوات السالمة اخلاصة حبركة 

السري.
• عند العمل يف أوقات غري مناسبة )لياًل( يتم وضع 
الشروط امللزمة حلماية العمالة واملستفيدين من العمل 

وهي ممنوعة يف أعمال الصندوق بشكل عام. 
• وضع دليل من األدوات التحذير والسالمة الالزمة 

عند العمل يف املواقع.
• أبعاد املخلفات الناجتة عن احلفر على مسافات آمنة 

من منطقة احلفر.
• استخدام أدوات التوعية اجلانبية للرتبة عند تعميق 

احلفر.
• وضع األشرطة التحذيرية على مسافات أمنة من 

منطقة احلفر.
• االستعانة ابلعمالة املاهرة والي لديها اخلرة يف 

احلفر.
• األخذ ابالعتبار ملواسم هطول األمطار وجراين املياه 

وكيف يتم حتويلها بعيداً عن منطقة احلفر.
• رفع خملفات احلفر أواًل أبول من املوقع.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند
ص احلديد 

أعمال اللحام وق

• رفع أوزان تفوق قدرة العمال قد 
يؤدي إلصاابت يف العمود الفقري.
• سقوط قطع ثقيلة على أطراف 

العامل أو اإلصابة بسبب األطراف 
احلادة يؤدي لتهشم العظم واصاابت 

قطعية ابلغة وكدمات.
• اإلصابة اباللتهاب العني بسبب 
أعمال اللحام واإلشعاع الضوئي.

• إصابة العني والوجه خالل تطاير 
الشرر يف اعمال القطع.

• استنشاق األخبرة السامة الناجتة 
عن اعمال اللحام والقص.

• انكسار حجر اجللخ قد يؤدي 
إلصابة العامل جبروح قطعية ابلغة.

• التأكد من اخلرة املناسبة للعاملني.
• ارتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبة .

• التأكد من سالمة التمديدات الكهرابئية وعدم 
وجود تشققات على التمديدات ووجود فواصل يف 

حالة املس الكهرابئي.
• التأكد من التهوية املناسبة يف موقع العمل.

• االلتزام بتعليمات السالمة ونظافة مكان العمل.

• التاكد من وجود انظمة السالمة ملعدات القطع.

األدواتاإلجراءات اخلاصة ابلسالمةاملخاطرالبند

ت( واملناطق املغلقة 
االعمال الصحية )السباكة –حفر البيارا

• سقوط العمال
• هتدم البيارة على العمال

• اختناق اثناء العمل
• انزالقات صخرية
• هتدمات جانبية

• غرق العمال

• أخذ املخلفات بعيداً عن البيارة كي ال تتساقط على 
العاملني أسفل البيارة.

• توعية العمال ابستخدام سقالة أثناء البناء جتنبا من 
السقوط من أعلى اجلدران.

• كما جيب أن يتجنب اجلميع استخدام البارود يف 
احلفر الصخري واستخدام الكسارات ويعتر التفجري 

ابلبارود ممنوع يف أي مشروع.
• استخدام الدعامات اجلانبية يف احلفرايت .

• عدم انزال املولدات الكهرابئية الصغرية عند حفر 
البيارات واالابر.
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أواًل : املخاطر الفيزايئية
هــي تلــك املخاطــر الــي يتعــرض هلــا العاملــون نتيجــة التعــرض ملؤثــرات غــري مالئمــة مثــل احلــرارة الزائــدة أو الرطوبــة أو 
الــرودة الزائــدة أو اإلضــاءة غــري املناســبة أو الضوضــاء أو التعــرض لــزايدة أو نقــص يف الضغــط اجلــوي والــي تــؤدى إىل 

حــدوث أضــرار صحيــة خمتلفــة للعمــال .

1. احلرارة:
ويقصــد هبــا االرتفــاع يف درجــة احلــرارة احمليطــة ابإلنســان عــن 
احلــد الــذي ال حيتملــه ممــا يعرضــه ملخاطــر عديــدة قــد تكــون 
الوفــاة مرحلتهــا األخــرية ، وتقــاس كميــة احلــرارة بوحــدة تســمى 
الكالــورى أو الســعرة وهــى كميــة احلــرارة الالزمــة لرفــع درجــة 

حــرارة كيلــو جــرام مــن املــادة درجــة مئويــة واحــدة  .

• األعمال اليت يتعرض فيها العمال للتأثرات الضارة للحرارة هي :
- العمل يف العراء حتت أتثري حرارة الشمس .

- العمل حتت سطح األرض ابملناجم واألنفاق .
-  العمل جبوار األفران واملواقد مثل صناعة احلديد والصلب.

-  العمل جبوار الغالايت وأمام األفران واملخابز .
- العمل إىل جانب اهليرتات احلرارية

• األضرار اليت يتعرض هلا العمال عند تعرضهم لدرجات احلرارة العالية:
1.اضطــراابت نفســية وعصبيــة وشعـــور ابلضيــق ويظهــر ذلــك يف صــورة زايدة 
األخطــاء يف العمــل وزايدة احتمــاالت حــدوث اإلصابــة ونقــص القــدرة علــى 

الرتكيــز يف العمــل.
2. الشعور ابلتعب واإلرهاق .

3. الصدمــة احلراريــة : وهــي نــوع مــن اإلجهــاد احلــراري الــذي حيــدث كنتيجــة 
لالرتفاع الســريع لدرجة حرارة اجلســم الداخلية وهي خطرية جدا وجيب التعامل 
معهــا بشــكل فــوري ألهنــا قــد تكــون مميتــة وميكــن للمــرء أن مييــز الصدمــة احلراريــة 

مبالحظــة األعــراض التاليــة:
a. جفاف اجللد وسخونته

b. االضطراب و/أو التشنج
c. فقدان الوعي 

تصنيفات المخاطر العامة 
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4. تقلصات يف العضالت اإلرادية يف الساقني وجدار البطن .
5- اإلجهــاد احلــراري ويســبب متــدد األوعيــة الدمويــة ابجللــد واندفــاع الــدم إليهــا وزايدة عــدد ضــرابت القلــب ، 

الدوخــة، الصــداع ، القــيء مث اإلغمــاء.
6- ضربــة الشــمس وتنشــأ مــن التعــرض لدرجــات عاليــة مــع ارتفــاع نســبة الرطوبــة ممــا يعطــل اجلســم عــن التخلــص مــن 
حرارتــه ويشــعر املصــاب ابلصــداع الشــديد والزغللــة مث تبــدأ درجــة حــرارة اجلســم يف االرتفــاع ويلــي ذلــك التشــنجات 

العصبيــة وفقــد الوعــي وإذا مل يســعف املصــاب حتــدث الوفــاة.
7- التهاابت اجللد والعيون وحيدث ذلك نتيجة التعرض املزمن للحرارة العالية .

طرق الوقاية :
- محاية العاملني من التعرض لدرجات احلرارة العالية.

- ابعاد العاملني املصابني أبمراض القلب والكلى عن العمل يف األماكن الي ترتفـع هبا درجة احلرارة.
- عمــل نظــام لتبــادل العاملــني الذيــن يتعرضــون للحــرارة يف أماكــن عملهــم فمثــاًل تعمــل جمموعــة حتــت الشــمس مث تنقــل 

للعمــل داخــل الــورش وتعمــل جمموعــة الــورش حتــت الشــمس وبذلــك نقلــل معــدل التعــرض للحــرارة.
- استخدام مهمات الوقاية الشخصية للعمال للوقاية من احلرارة العالية .

- تقــدمي كميــات كبــرية مــن الســوائل واألقــراص الــي حتتــوى علــى أمــالح معدنيــة لتعويــض مــا يفقــده اجلســم مــن ســوائل 
وأمــالح نتيجــة التعــرض للحــرارة.

- عمل كشف طي ابتدائي ودوري على العاملني املعرضني للحرارة العالية.

- نقل املصاب إىل مكان ابرد وعمل اإلسعافات األولية له يف حالة ضربة الشمس .

2- الرودة:
ويقصــد هبــا االخنفــاض يف درجــة احلــرارة إىل احلــد الــذي يؤثــر علــى اإلنســان املوجــود يف بيئــة العمــل ويعرضــه لعــدم 

القيــام بوظائفــه احليويــة ابلشــكل املطلــوب ويتعــرض ملخاطــر قــد تكــون هنايتهــا الوفــاة .
• األعراض اليت يتعرض هلا العمال عند تعرضهم لدرجات من الرودة العالية :

- شحوب اللون وأتثريات ضارة على األصابع واالطراف. 
- اضطراب يف الدورة الدموية وهبوط حاد يف القلب.

طرق الوقاية :
- إبعاد العمال املرضى املصابني أبمراض القلب عن العمل يف األماكن الباردة

- إعطاء العمال السوائل دافئة لرفع درجة حرارة اجلسم.
-إرتداء املالبس الواقية من الرودة.

- نقل املصاب إىل مكان دافئ وعمل اإلسعافات األولية له .
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3- اإلضاءة:
 ويقصد هبا الزايدة أو النقص يف شدة اإلضاءة عن احلد املطلوب مبا يؤثر على سالمة العني.

• األعمال اليت يتعرض فيها العمال لضعف 
اإلضاءة:

- عمال املناجم واألنفاق والعمل حتت سطح األرض.
- عمال التحميض يف معامل التصوير واألشعة 

    وغرها.

• األعمال اليت يتعرض فيها العمال لشدة اإلضاءة :
- التعرض للوهج أثناء عمليات القطع واللحام .
- التعرض لإضاءة املبهرة كما حيدث للعاملني 

  يف قاعات السينما والتلفزيون بسبب شدة إضاءة 
   كامريات التصوير.

• طرق الوقاية : 
 - توفــري اإلضــاءة املناســبة لنــوع العمــل الــذي جتــرى مزاولتــه ســواء كانــت 
إضــاءة طبيعيــة أو صناعيــة ويراعــى يف ذلــك أن يكــون توزيــع املنافــذ واملنــاور 
وفتحــات اإلضــاءة الطبيعيــة تســمح بتوزيــع الضــوء توزيعــاً متجانســاً منتظمــاً 
علــى أماكــن العمــل ويكــون زجاجهــا نظيفــاً مــن الداخــل واخلــارج بصفــة 

دائمــة وإال يكــون حمجــوابً أبي عائــق.
- مراعاة أن تضمن مصـادر الضوء الطبيعية أو الصناعية إضاءة متجانسة 

وأن تتخذ الوسائل املناسبة لتجنب الوهج املنتشر والضوء املنعكس.
أبعمــال  اخلاصــة  النظــارات  مثــل  الشــخصية  الوقايــة  مهمــات  ارتــداء   -

والقطــع. اللحــام 
-  استخدام ألوان الدهاانت املناسبة الي توفر اإلضاءة املناسبة .

• األضرار اليت يتعرض هلا العمال
 عند تعرضهم لإلضاءة الغر مناسبة:

- ضعف شدة اإلبصار .
- عتامة عدسة العني ) الكاتراكتا (.
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4- الضوضاء:
 يعتــر التعــرض للضوضــاء مــن أكثــر مســببات املخاطــر الصحيــة الــي يتعــرض هلــا العاملــني 
يف املواقــع ، وتعــرف الضوضــاء أبهنــا الصــوت غــري املرغــوب فيــه والــذي نتعــرض لــه بصفــة 

مســتمرة. 
ويقصــد هبــا اخلليــط املتنافــر مــن األصــوات والــذي ينتشــر يف جــو العمــل أو يف الشــارع العــام 
حيــث يؤثــر علــى نشــاط العمــال فتنقــص مــن إنتاجهــم فضــاًل عمــا حتدثــه هلــم علــى املــدى 
الطويــل مــن ضعــف تدرجيــي يف قــوة الســمع رمبــا انتهــى إىل الصمــم الكامــل الــذي ال عــودة لــه. 

• أنواع الضوضاء :
- ضوضاء مستمرة ) آالت الغزل والنسيج ( 

- ضوضاء متقطعة ) أصوات املطارق واالنفجارات ( 
- الضوضاء الطرقية ) االصدامات واالرتطامات املتتالية (

- الضوضاء البيضاء ) انطالق البخار من الغالايت (

• األعمال اليت يتعرض فيها العمال للتأثرات الضارة للضوضاء:
- صناعة الغزل والنسيج وعمليات احلدادة والسمكرة 

- عمليات الطحن والغربلة لتنقية املعادن واألحجار
- العمل ابملطارات عند أماكن هبوط وصعود الطائرات
- اختبارات اآلالت احملركة يف صناعة السيارات والديزل
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• األضرار اليت يتعرض هلا العمال نتيجة التعرض للضوضاء:
- أتثرات غر مسعية: صعوبة التخاطب والشعور ابلضيق 

   والعصبية ونقص القدرة على الرتكيز.
-  أتثــرات مسعيــة : وهــى تصيــب اجلهــاز الســمعي وتــؤدى إىل 

الصمــم وتنقســم إىل نوعــني:
أ - أتثــرات مسعيــة مؤقتــة: وهــى تؤثــر علــى قــوة الســمع ولكنهــا 

تــزول مبجــرد انتهــاء التعــرض .
ب - أتثــرات مسعيــة مســتدمية : وهــى حتـــدث نتيجــة لتحلــل 

املهــين.  ابلصمــم  اإلنســان  ويصــاب  احلســية  اخلــالاي 

• طــرق الوقـــــاية : 
1- حلول هندسية:

- منع الضوضاء من مصدرها عن طريق حتسني تصميم املعدات واألجهزة.
- زايدة املسافة بني العامل ومصدر الضوضاء.

- اســتخدام مهمــات الوقايــة الشــخصية للعمــال مثــل ) ســدادات األذن - 
مساعــات األذن - اخلــوذات الــي تغطــي الــرأس واألذنــني (. 

2- حلول إدارية:
- تقليل مدة تعرض العمال للضوضاء .

- تبديل الوظائف واملهام.
- عمل الكشــف الطي االبتدائي والدوري على العاملني املعرضني للضوضاء 

لتحديــد مســتوى الســمع لديهــم عنــد بــدء العمــل واســتبعاد مــن لديهــم عيــوب 
مسعيــة مــن العمــل يف األماكــن املعرضــة للضوضــاء .

     - تغيري األفراد لفرتات زمنية حمددة.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 

47



ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

5-  الضغط اجلوي
يقصــد بــه التغــري يف الضغــط الواقــع علــى جســم اإلنســان نتيجــة التواجــد يف أجــواء معينــة أو نتيجــة 

القيــام أبعمــال معينــة مثــل العمــل داخــل األنفــاق أو أعمــال الغطــس .

• األعمال اليت يتعرض فيها 
العمال الختالفات يف الضغط:

اجلــو  طبقــات  إىل  االرتفــاع  عنــد   -
. الطائــرات  داخــل  العليــا 

- عنــد القيــام أبعمــال حفــر اخلنــادق 
واألنفــاق إىل أعمــاق كبــرية.

إىل  الغطــس  أبعمــال  القيــام  عنــد   -
. أعمــاق كبــرية 

• طرق الوقاية :
عــن طريــق  الضغــط  أتثــري  تقليــل   
مــن  للعامــل  التدرجيــي  الصعــود 
غــرف  إىل  واألنفــاق  اخلنــادق 
مكيفــة الضغــط ويبقــى العامــل هبــا 
مــدداً تطــول كلمــا قــل الضغــط حىت 
يصــل إىل الضغــط اجلــوي العــادي .

• طرق الوقاية :
-  ابلنســبة لرطوبــة اجلــو يتــم التأكــد أن نســبتها 

يف اجلــو ال تتعــدى احلــدود الغــري آمنــة.
يتــم  البلــل  عــن  الناشــئة  للرطوبــة  ابلنســبة   -
التخلــص منهــا عــن طريــق التخلــص مــن الســوائل 
العمــال  بتزويــد  ضررهــا  تقليــل  ميكــن  وكذلــك 
كالقفــازات  للســوائل  النفــاذة  غــري  ابملالبــس 
مــن  املصنوعــة  األحذيــة  وكذلــك  واملالبــس 

املطــاط. 
-  جيــب توفــري التهويــة املناســبة داخــل أماكــن 

العمــل ســواء كانــت طبيعيــة أو صناعيــة.

6- الرطوبة:
بعــض  يف  أساســي  عامــل  الرطوبــة  تكــون  قــد 
تنتــج  وقــد  والنســيج  الغــزل  مثــل  الصناعــات 
مــن بعــض العمليــات الصناعيــة مثــل الصباغــة 
والدابغــة وغريهــا حيــث تكثــر الســوائل وحتــدث 
وروماتيزميــة  تنفســية  أمراضــاً  الزائــدة  الرطوبــة 
وآالمــاً عصبيــة وذلــك نتيجــة زايدة رطوبــة اجلــو 

املالبــس. أو  بلــل اجلســم  مــن  أو 

7- التهوية:
- جيــب توفــري التهويــة املناســبة داخــل أماكــن العمــل 

ســواء كانــت طبيعيــة أو صناعيــة .
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اثنياً : املخاطر اهلندسية

1-خماطر الكهرابء:
تعتــر الكهــرابء مــن أهــم مصــادر الطاقــة والقــوى احملركــة وتســتخدم يف معظــم أوجــه احليــاة ولكــن علــى 
الرغــم مــن الفوائــد الكثــرية للكهــرابء إال أن هلــا بعــض املخاطــر علــى اإلنســان واملــواد إذا مل يتــم اســتخدامها 
حســب األصــول الفنيــة الســليمة وحســب تعليمــات الســالمة اخلاصــة هبــا ، حيــث أن أي هتــاون يف اختــاذ 
احتياطــات اآلمــان والســالمة اخلاصــة ابلكهــرابء قــد يــؤدى إىل حــوادث جســيمة لألفــراد وللمنشــآت وقبــل 

أن نشــري إىل املخاطــر الكهرابئيــة جيــب أن نعلــم أن هنــاك نوعــان مــن الكهــرابء مهــا :

1- الكهرابء التيارية )الديناميكية(:
وهي الي تنتج عن املولدات 

الكهرابئية والبطارايت أبنواعها 
املختلفة يف صورة تيار كهرابئي متغري 

)مرتدد( أو تيار مستمر ، ويسري 
التيار الكهرابئي يف مسالك حمددة 

كاألسالك والكابالت.

2- الكهرابء اإلستاتيكية:
غــري  احتــكاك جســمني  عــن  تنشــأ  الــي  وهــي 
موصلــني للكهــرابء أو جســم موصــل ,آخــر غــري 
موصــل ، وتتولــد علــى شــكل شــحنات خمتلفــة 
تتجمــع علــى أســطح هــذه األجســام ومــن أمثلــة 
هــذا  فيهــا  تتولــد  الــي  والتجهيــزات  املعــدات 
النــوع مــن الكهــرابء هــي الســيور الناقلــة للحركــة 
يف  الكهرابئيــة  واخلالطــات  املتحركــة  والســيور 
الطباعــة  وأحبــار  البــوايت  صناعــة  جمــاالت 
وأثنــاء  املواســري  داخــل  الســوائل  بعــض  وحركــة 
واحتــكاك  البرتوليــة  للمــواد  والتفريــغ  الشــحن 
اخليــوط  مــن  املصنوعــة  املالبــس  أنــواع  بعــض 

اإلنســان. جبســم  الصناعيــة 

قســمن  إىل  أتثرهــا  حســب  الكهرابئيــة  املخاطــر  تنقســم   •
أساســن:

1- خماطر تؤثر على اإلنسان :
نتيجــة مالمســته ألجــزاء حاملــة للتيــار الكهرابئــي أثنــاء وقوفــه فــوق 
األرض أو مالمســته لبعــض أجــزاء مــن مبــى وحينئــذ يكمــل الدائــرة 
الكهرابئيــة ويســرى فيــه التيــار الكهرابئــي وينتــج عــن ذلــك مــا يلــي:

شــدة  وختتلــف  للوفــاة  تــؤدي  قــد  صدمــات كهرابئيــة:  أ- 
. آلخــر  شــخص  مــن  اإلنســان  هلــا  يتعــرض  الــي  الصدمــة 
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ب- حروق : ختتلف شــدهتا من حروق بســيطة تنشــأ عن تيارات 
ضعيفــة إىل حــروق شــديدة تنشــأ عــن تيــارات ذات ضغــط عــايل 

والــي تــؤدي إىل تدمــري ملعظــم طبقــات اجللــد .
ج- انبهــار العــن : ينتــج عــن الصدمــة الكهرابئيــة فتحــدث عتامــة 
يف العدســة كنتيجــة لدخــول أو ســراين التيــار املباشــر – وينتــج عنــد 
التهــاابت كمــا حيــدث لعامــل  تعــرض العــني للوميــض الكهرابئــي 

اللحــام ابلكهــرابء.
2- خماطر تؤثر على املنشآت واملواد :

ابملعــدات  تلــف  أو  وحرائــق  إنفجــارات  حتــدث  قــد  احلالــة  هــذه  ويف 
الكهــرابء. اســتخدام  ســوء  بســبب 
•  أسباب احلوادث الكهرابئية: 
- التحميل الزائد ، قصور الدائرة .

- استعمال معدات أو مهمات كهرابئية اتلفة .
- سوء االستعمال للمعدات واملهمات الكهرابئية .

- ملس أجزاء مكهربة .
- عدم توصيل األجهزة واملعدات ابألرضي .

• إجراءات وقائية من املخاطر الكهرابئية:
1. جيــب عنــد تركيــب األســالك الكهرابئيــة ألغــراض اإلانرة أن تكــون يف مواســري معزولــة مــن 
الداخـــــل وال جيــوز تركهــا مكشــوفة حــىت ال تتســرب إليهــا الرطوبــة أو تؤثــر فيهــا احلــرارة وتــؤدى إىل 

قصــر كهرابئــي.
2. جيــب أال يعقــد الســلك املتــدىل لتقصــريه أو يــدق عليــه مســامري لتقريبــه مــن احلوائــط وألغــراض 

التقصــري يقطــع الســلك حســب املقــاس املطلــوب .
3. جيب أن تكون األســالك والكابالت املســتخدمة يف التوصيالت الكهرابئية مناســبة للتيار املار 

هبــا وتوصيــل اهليــاكل املعدنيــة لألجهــزة الكهرابئيــة ابألرض.
4. جيــب عــدم حتميــل أي مكبــس كهرابئــي زايدة عــن حــده وعنــد مالحظــة أي ســخونة يف املفاتيــح 

أو التوصيالت الكهرابئية .
5.  توصيل األجهزة واملعدات مبجمع ارضي استاتيكى مناسب لتفريغ أي شحنات فور تولدها.

6. جيــب وضــع تعليمــات حتذيريــة جبانــب األجهــزة واملوصــالت احلاملــة للتيــار الكهرابئــي تبــني 
مقــدار الفولــت املــار هبــذه األجهــزة خاصــة يف األجهــزة الــي حتمــل تيــار ذي ضـــغط عــايل .وجيــب 

أن تكــون هــذه التعليمــات واضحــة حبيــث يســهل قراءهتــا بســهولة.
7.  جيــب أن يكــون القائمــني علــى أعمــال الصيانــة لألجهــزة الكهرابئيــة عمــااًل فنيــني وجيــب أن ال  
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جتــرى أيــة إصالحــات أو تركيبــات يف األجهــزة الكهرابئيــة أال بعــد التأكــد مــن عــدم مــرور التيــار الكهرابئــي 
فيها وتوصيلها ابألرض، وجيب اســتخدام مهمات الوقاية الشــخصية املناســبة.

8.  جيــب أجــراء صيانــة دوريــة لألجهــزة الكهرابئيــة وعنــد اكتشــاف أي عطــب أو آيــة خماطــر جيــرى 
إصــالح العطــب وإزالــة أســباب املخاطــر فــوراً.

9. جيــب عــدم تعريــض األســالك الكهرابئيــة املغطــاة ابملطــاط أو البالســتيك للشــمس أو احلــرارة حــىت ال 
يتلــف املطــاط إذا تعــرض هلــا ملــدة طويلــة.

10.  جيب عدم لصق األوراق امللونة أو األشرطة على األسالك يف االحتفاالت أو بغرض الزينة حىت 
ال تكون ســبباً يف التقاط النار من آي شــرر حيدث أو نتيجة مالمســتها ملصباح ســاخن.

11. جيب ختصيص صندوق أكباس ) مصهرات ( لكل جمموعة من التوصيالت وسكني لقطع التيار 
يف احلــاالت االضطراريــة وجيــب اســتخدام الفاصــل الكهرابئــي األوتوماتيكــي ) ســركت بريكــر ( وذلــك 

لفصــل الكهــرابء يف حالــة حــدوث متــاس كهرابئــي.
12. جيــب أن تكــون املفاتيــح املســتخدمة داخــل خمــازن املــواد الكيميائيــة مــن النــوع املعــزول املميــت 

للشــرر املخصــص هلــذا الغــرض.
13. جيــب قطــع التيــار الكهرابئــي عــن مجيــع املنشــآت يف حالــة إخالئهــا كالــورش واملخــازن بعــد انتهــاء 

الــدوام وعنــد مغــادرة املنــزل ملــدة طويلــة كالســفر مثــاًل جيــب فصــل التيــار الكهرابئــي عــن املنــزل.
14. مينــع منعــاً اباتً ربــط أو تثبيــت املفاتيــح الكهرابئيــة يف احلوائــط واألســقف أو أي مــادة موصلــة للتيــار 
مباشــرة الن هنــاك احتمــال قــوي دائمــاً أن تكــون األســالك املوجــودة خلــف املفاتيــح غــري معزولــة جيــدا 

فتتعــرض للرطـــــوبة وينجــم عنهــا مــاس كهرابئــي وابلتــايل يتســبب يف حــدوث حريــق.
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وقــوع  لتجنــب  الوقائيــة  اإلجــراءات   •
اآلالت: مــن  واإلصــاابت  احلــوادث 

- التفتيــش علــى اآلالت قبــل اســتخدامها 
والتأكــد مــن صالحيتهــا قبــل االســتخدام.

- تدريــب العمــال علــى الطــرق الصحيحــة 
واملأمونــة يف اســتخدام اآلالت.

- توفري مهمات الوقاية الشــخصية املناســبة 
لــكل عمليــة وكل آلــة.

2- املخاطر امليكانيكية:
يعتــر مــن املخاطــر امليكانيكيــة كل مــا يتعــرض لــه العنصــر البشــرى يف مــكان العمــل مــن 
االصطــدام أو االتصــال بــني جســمه وبــني جســم صلــب ويكــون ذلــك أثنــاء حركــة أحدهــم 
فالعامــل الــذي يســقط علــى األرض يكــون يف حركــة بينمــا األرض اثبتــة ، كذلــك الرايــش 
املتناثــر مــن املخرطــة أو املثقــاب والــذي كثــرياً مــا يســبب أصابــه العامــل وميكــن أن يكــون 
اتصــال جــزء مــن جســم العامــل جبــزء متحــرك ســبباً مباشــراً لإصابــة كإدخــال األصابــع بــني 
الــرتوس أو اتصــال مالبــس العامــل جبــزء دائــر يف اآلالت كأعمــدة احملــاور  فينجــذب العامــل 

إىل اآللــة وحتــدث اإلصابــة.

• وسائل احلماية للمعدات واآلالت:
1. احلواجز 
2. األجهزة 

3. احلماية ابملوقع واملسافة 
4. تزويد املعدة ابملواد اخلام بطريقة  

    أوتوماتيكية 
5. طرق احلماية املختلفة واملتعددة 
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4-خماطر احلرائق:

تبــدأ احلرائــق عــادة علــى نطــاق ضيــق ألن معظمهــا ينشــأ مــن مســتصغر الشــرر بســبب إمهــال يف 
ــة مــن احلرائــق ولكنهــا ســرعان مــا تنتشــر إذا مل يبــادر إبطفائهــا وهــذه املخاطــر  اتبــاع طــرق الوقاي

تنقســم إىل ثــالث أنــواع هــي :

• اخلطر الشخصي:
 ) اخلطــر علــى األفــراد ( وهــي املخاطــر الــي تعــرض حيــاة األفــراد 
لإصــاابت ممــا يســتوجب توفــري تدابــري للنجــاة مــن األخطــار عنــد 

حــدوث احلريــق.

• اخلطر التدمري :
) اخلطر على املمتلكات ( وهي خماطر احلريق الي 

تؤثر على مكوانت وحمتوايت املبى ابألضرار.

• اخلطر التعرضي :
 ) اخلطــر علــى اجملــاورات ( وهــي املخاطــر الــي هتــدد املواقــع 
القريبــة ملــكان احلريــق ولذلــك يطلــق عليــه اخلطــر اخلارجــي. 

• عملية االحرتاق ) نظرية االشتعال (
احتــاد  نتيجــة  حتــدث  الــي  الكيميائيــة  الظاهــرة  تلــك  هــي 
املــادة املشــتعلة أبكســجني اهلــواء بعامــل أتثــري درجــة حــرارة 
معينــة لــكل مــادة مــن املــواد،  وختتلــف درجـــة هــذه احلــــرارة 
ابلنســبة لــكل مــادة وتســمى ) نقطــة االشــتعال ( ، ويتضــح 
مــن ذلــك أنــه لكــي حيــدث حريــق جيــب أن تتوافـــر ثالثــة 

عناصــر وهــو مــا يطلــق عليــه مثلــث االشــتعال.
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• مادة قابلة لالشتعال: تسمى الوقـود وهى كل مادة قابلة لالشتعال بصورها الثالث الصلبة ، السائلة، الغازية.
• األكسجن : يتوافــر األكسجني يف اهلواء اجلوى بنسبة)21-19(%

• احلــرارة: أي بلــوغ درجــة احلــرارة اىل الدرجـــة الالزمــة لالشــتعال ومصدرهــا الشــرر، اللهب،االحتــكاك ، أشــعة 
اخل.  الكيميائيــة …  ،التفاعــالت  الشــمس 

• كيفية انتقال احلرارة:
األجســام تتبــادل احلــرارة مــع مــا حوهلــا ، أي أن درجــة حرارهتــا يف الظــروف املعتــادة غــري اثبتــة أي أن احلــرارة تنتقــل مــن 

اجلســم الســاخن إىل اجلســم الــذي تقــل عنــه يف درجــة احلــرارة وحيــدث ذلــك إبحــدى الوســائل التاليــة :
• املالمسة والتوصيل 

• تيارات احلمل
• اإلشعاع

• طرق إطفاء احلرائق ) نظرية اإلطفاء (:
تعتمــد نظريــة إطفــاء احلريــق علــى كســر عامــل أو أكثــر مــن العــــــوامل الثالثــة الســابق ذكرهــا احملدثــة للحريــق، آي أن 
نظريــة اإلطفــاء تعتمــد علــى كســر مثلــث االشــتعال إبزالــة أحــد أضالعــه أو كل أضالعــه و لذلــك ختضــع عمليــات 

اإلطفــاء لثــالث وســائل هــي : 

 تريد احلريق:
املــادة  حــرارة  درجــة  ختفيــض  بــه  ويقصــد 
املشــتعلة وذلــك ابســتخدام امليــاه والــي يتــم 
قذفهــا علــى احلريــق وتعتمــد هــذه الوســيلة 
املــاء حلــرارة  امتصــاص  قـــدرة  علــى  أساســاً 

النــار . املــادة املشــتعلة فيهــا 
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جتويع احلريق: 
يتــم جتويــع احلريــق ابحلــد مــن كميــة املــواد 
القابلــة لالشــتعال بنقــل البضائــع واملــواد 
املتوفــرة مبــكان احلريــق بعيــداً عــن أتثــري 
احلــرارة واللهــب مثــل ســحب الســوائل 
الصهاريــج  مــن  لالشــتعال  القابلــة 
املوجــود هبــا احلريــق ، أو نقــل البضائــع 
خلطــر  املعرضــة  املخـــازن  داخــل  مــن 
النبــااتت  أزالــه  أو   ، احلريــق  وحــرارة 
لوقــف  الزراعيــة  ابألراضــي  واألشــجار 

احلريــق. وانتشــار  ســراين 

 خنق احلريق:
مينــع  بتغطيتــه حباجــز  احلريــق  يتــم خنــق   
وذلــك  إليــه  اهلــواء  أكســجني  وصــول 
مبــكان  التهويــة  وفتحــات  منافــذ  بغلــق 
األكســجني  نســبة  مــن  للتقليــل  احلريــق 
تســمح  ال  الــي  النســبة  إيل  اهلــواء  يف 
املــادة  تغطيــة  أو  االشــتعال،  ابســتمرار 
املشــتعلة ابلرغاوى الكيماوية، أو إبحالل 
األكســجني ببخــار املــاء أو اثين أكســيد 
الكيماويــة اجلافــة  املســاحيق  أو  الكربــون 

اهلالوجينــات. أخبــرة  أو 
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• تصنيف احلــرائق :

1-  حرائق النوع األول
      Class )A( Fires 

الــي  املــواد الصلبــة  الــي تنشــأ يف  وهــى 
مســامية  طبيعــة  ذات  غالبــاً  تكــون 
)مركبــات الكربــون ( كالــورق واخلشــب 
واألقمشــة وغريهــا مــن األليــاف النباتيــة.

2- حرائق النوع الثاين 
  Class )B( Fires

وهى احلرائق الي حتدث 
ابلسوائل القابلة لالشتعال.

3- حرائق النوع الثالث
Class )C(Fires 

وهي احلرائق الي حتدث ابلتجهيزات 
الكهرابئية والطبلوانت. 

5- حرائق النوع اخلامس
Class )k(Fires 

وهي احلرائق الي حتدث يف زيوت 
الطبخ.

4-  حرائق النوع الرابع
 Class )D( Fires 

ابنــواع  حتــدث  الــي  احلرائــق  وهــى 
. املغنســيوم  مثــل  ابملعــادن  معينــة 
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• طفاية احلريق:
 هي عبارٌة عن أداٍة أسطوانّية الشكل، وحتتوي على مادٍة قابلة للتفاعل من احلريق حىت تتمكن من إمخاده.

• مواصفات طّفاية احلريق اجليدة :
1- جيب أن تكون معتمدة ضمن املواصفات العاملّية لطفاايت احلرائق.

 2- التأكد من صالحيتها لالستخدام، ومناسبتها للمكان الذي توجد فيه.
 3- التأكد من أهّنا ممتلئة بشكل كاٍف. 

4- التدرب على التعامل معها، من أجل االستعداد الستخدامها يف حال اندالع احلرائق.

• أنواع طّفاايت احلريق:
 توجــد العديــد مــن أنــواع طّفــاايت احلريــق، والــي تســتخدم ابالعتمــاد علــى الظــروف اخلاصــة هبــا، فطّفــاايت 

حرائــق املبــاين ختتلــف عــن املســتخدمة يف الســيارات.

 ومن أهم أنواع طفاايت احلريق: 

1- طّفاية اثين أكسيد الكربون : 
الكربــون  غــاز اثين أكســيد  تعتمــد علــى  الــيت  الطّفايــة  هــي 
بشــكل رئيســّي مــن أجــل إمخــاد احلرائــق، وتعــد مــن الطّفــاايت 

املناســبة للحرائــق الناجتــة عــن الكهــرابء.

2- طفاية الرغوة:
تســتعمل يف إمخــاد حرائــق الفئــة ) ب ( مثــل )البنزيــن ,الزيــوت ,الكروســن( 
املنبثقــة عــن املــواد الســائلة والصلبــة, وال تســتخدم للحرائــق الناجتــة مــن 

الكهــرابء ألهنــا موصــل جيــد للكهــرابء مــا يعــرض الشــخص للخطــر. 

3- طفاية البودرة اجلافة:
وهي األشهر واألكثر انتشاراً وتستخدم جلميع أنواع احلرائق.
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دليل الوقاية من الحريق 
وأسلوب التصرف في حالة حدوث حريق

جيــب أن يلــم العاملــني ابلتصرفــات الواجــب اختاذهــا للوقايــة عنــد حــدوث حريــق  وكذلــك كيفيــة التصــرف عنــد حــدوث 
حريــق ويتضمــن ذلــك إجــراءات اإلعــالن واألخطــار عــن حــدوث احلريــق وقواعــد اإلخــالء وتدابــري املكافحــة األوليــة 
للحريــق حلــني وصــول رجــال اإلطفــاء املختصــني وتدريــب مجيــع العاملــني علــى هــذه التصرفــات أمــر واجــب للتأكــد مــن 

قيامهــم بواجباهتــم عنــد حــدوث حريــق.
1- التفتيــش والفحــص الــدوري علــى أماكــن العمــل: يعتــر التفتيــش الــدوري علــى كافــة مواقــع العمــل حــىت لــو 
كانــت مجيــع املبــاين مصممــة تصميمــاً صحيحــاً ومــزودة مبســتلزمات الوقايــة مــن احلريــق مــن أهــم أعمــال جلنــة الســالمة 

والصحــة املهنيــة وجيــب ان يشــمل تفتيــش احلــاالت اآلتيــة :
• عمليات التخزين وخاصة املواد سريعة االشتعال أو املواد الي تساعد على االشتعال أو املواد الي تشتعل ذاتياً.

• مصادر الشرر وغريها من املصادر احلرارية.
• التأكد من توافر وسالمة أجهزة أطفاء احلريق وصالحيتها للتشغيل.

• التأكد من تنفيذ تعليمات النظافة العامة وجتميع وتصريف العوادم وغريها.
2- النظافة ومنع التدخن ومحل أعواد الثقاب والوالعات والتخزين السليم

• جيب منع التدخني هنائياً يف أماكن العمل الي تتوافر هبا مواد قابلة لالشتعال.
• وضع الفتات ) ممنوع التدخيـــن ( يف املناطق احملظور فيها التدخني وتنفيذ هذه التعليمات بدقة من 

   املشرفني والزوار والعاملني.
• حيظر محل الكريت والوالعات يف األماكن احملظور فيها التدخني.

• ال ختــزن املــواد القابلــة لالشــتعال يف أوعيــة مكشــوفة أو زجاجيــة ) جفــف مــا ينســكب مــن هــذه املــواد بســرعة 
وال ختزهنــا جبــوار مصــادر احلــرارة كاملواقــد واملدافــئ(.

• حافــظ دائمــاً علــى ضــرورة عــدم وجــود أي أوراق أو خملفــات فـــوق األســطح أو يف احلدائــق أو حــول املبــاين 
لســهولة  اشــتعاهلا أبي شــرارة تلمســها.

• أتكد من إطفاء أعواد الثقاب أو بقااي السجاير قبل إلقائها يف األوعية املخصصة لذلك.
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)PASS (طريقة استخدام الطفاية

PullAim

SqueezeSweep

انزع مسمار االمان

حرك اخلرطوم مييناً ويساراً اضغط على مكبس الطفاية
على قاعدة اللهب

وجه خرطوم الطفاية حنو قاعدة احلريق 
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أجزاء طفاية الحريق

إجراءات أساسية عند إطفاء الحرائق

ذراع الطفاية

مقبض محل الطفاية

ارشادات االستخدام

جسم الطفاية

مقياس الضغط

خرطوم الطفاية

مفتاح االمان

• ابلغ زمالئك بوجود حريق قبل الشروع بعملية االطفاء .
•  استخدم طفاية احلريق املناسبة لنوعية احلريق واتكد جاهزيتها من خالل معيار الضغط للطفاية .

• عند مكافحة احلريق يف غرفة اجعل ابب الغرفة خلف ظهرك دائماً.
•  قف على مسافة مناسبة عن احلريق .

• عند مكافحة احلريق يف االماكن املفتوحة اجعل ظهرك مع اجتاه الريح  حبيث ال يتطاير الدخان او مادة 
   االطفاء عليك اثناء عملية االطفاء.

• دائما وجه مادة االطفاء حنو قاعدة احلريق وكافح احلريق من اليمني اىل اليسار او من االسفل اىل االعلى
• يف حالة خروج احلريق عن السيطرة  غادر املكان والتزم خبطة الطوارئ ملثل هذه احلاالت يف مكان عملك..
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اثلثا : املخاطر الكيميائية:
تلعــب املــواد الكيميائيــة دوراً كبــرياً يف حيــاة األفــراد والشــعوب حــىت أصبحــت رفاهيــة وتقــدم الشــعوب تقــاس مبــا 
توصلــت إليــه مــن اكتشــاف املــواد الكيميائيــة واســتخدامها يف شــىت جمــاالت احليــاة ، واســتخدام املــواد الكيميائيــة 
ســالح ذو حديــن فــإن أحســن اســتخدامه كانــت تعــر عــن الوجــه املضــيء واملفيــد للبشــرية ،أمــا إذا أســئ اســتخدام 

هــذه املــواد فأهنــا تفصــح عــن الوجــه القبيــح الــذي يســبب دمــار البشــرية ويهــدر حيــاة األفــراد .
وتوجد املادة الكيميائية يف بيئة العمل ىف إحدى الصور التالية :

•  الغازات واألخبرة .
• األتربة ) عضوية -غري عضوية (.

•  السوائل) األمحاض - القلوايت - املذيبات(.
لذلك تعتر املواد الكيميائية من أشد وأخطر ما يواجه اإلنسان ألسباب كثرة نذكر منها ما يلي :

- أن املواد الكيميائية أتخذ أكثر من شكل فهى تتواجد على صورة ) سائلة - غازية - صلبة ( .
- قدرة نفاذها إىل جسد اإلنسان سريعة وعن طــريق ) اجلهاز التنفسي واهلضمي ومالمسة اجللد ( .

- أن أتثريها على أعضاء اجلسد يتم بتفاعلها مع بعض أعضاء اجلسم وابلتايل فأهنا تؤثر فيه أتثرياً سيئا مثل 
    تليف الرئة وتسمم الدم.

- أن درجة التأثري احلاد الذي ينتج عن هذه املادة ابجلسد قد حيدث فور دخوهلا للجسد أو حيدث بعد 
    فرتة زمنية .

- أن بعض هذه املـواد ليس هلا طعم وال لون وال رائحة وابلتايل يصعب على 
   اإلنسان اإلحساس هبا أو سرعة اكتشافها .

- أن سرعة انتشار هذه املواد من أماكـن تواجدها يوسع قاعدة أتثريها وما 
    حتدثه من أضرار .

- أن وجود هذه املواد ابجلسم يؤدى إىل عدم االتزان وتؤثر على كفاءة 
    بعض أعضـاء اجلسم .

- قد حتدث أتثرياً يف بعض أجهزة ومعدات العمل مثل الصدأ أو التآكل 
   واالنفجار واحلريق الذايت .
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 هــي معــدات وأدوات وقائيــة تســتخدم حلمايــة العامــل مــن 
اإلصــاابت واملخاطــر الــي قــد تفاجئــه خــالل فــرتة العمــل يف 

املوقــع أو ورشــة العمــل اخلاصــة بــه ..
أدوات  هــي  الشــخصية  الوقايــة  معــدات  إن  احلقيقــة  ويف 
احتماليــة  أخطــار  مــن  احلــد  أو  التقليــل  تكفــل  احتياطيــة 
اســتخدامها  أو  ارتدائهــا  فــإن  وابلتــايل  جمربــة،  أو  مدروســة 
مــن  التخفيــف  يضمــن  الســليم  وابلشــكل  مســؤول  بوعــي 

. احتمــال  أقــل  علــى  األخطــار 
تســتخدم معــدات الوقايــة الشــخصية عنــد وجــود احلــاالت الــي 
متثــل احتمــال حــدوث اصابــة أو امتصــاص أو استنشــاق أو 

تالمــس مباشــر.
1. اخطار العمليات مثل : رصف الطرق – طالء – 

    سرياميك – أعمال بناء 
2. األخطار البيئية مثل : دخان – أتربة – غازات

3. األخطار الكيماوية .
4. األخطار اإلشعاعية .

5. األخطار امليكانيكية مثل : اشياء حادة أو اجزاء 
    متطايرة .

ويتبــني مــن االحصائيــات الــي أجريــت علــى جمموعــة واســعة مــن إصــاابت العمــل يف أماكــن عمــل خمتلفــة التخصصــات 
أن نســبة كبــرية مــن االصــاابت بــني العاملــني تقــع يف الــرأس والعــني والوجــه واالقــدام وااليــدي وفيمــا يلــي العوامــل 

الرئيســية حلــدوث هــذه االصــاابت :
1- نسبة كبرية من العاملني ال يرتدي معدات الوقاية الشخصية .

2- النسبة الي ترتدي أنواع معينة من معدات الوقاية ال تقوم ابحلماية كاملة .
فقــد أثبتــت الدراســات أن 70% مــن العاملــني الذيــن يصابــوا يف اليــد مل يقومــوا ابرتــداء القفــازات الالزمــة ، و30% مــن 

املصابــني الباقيــني كانــوا يرتــدوا قفــازات ولكنهــم أصيبــوا الن القفــازات أمــا ان تكــون غــري مناســبة أو اتلفــة .

• ويتم مالحظة االيت : 
- اخلوذات ترتدي بنسبة 16% فقط من نسبة العمال املصابني جبروح الرأس. 

- 1%من العمال كانوا يرتدون أدرع محايه الوجه ومع ذلك عانوا من اصاابت الوجه .
- 23%من العاملني املصابني يف األقدام كانوا يرتدوا احذية وقاية .

- 40%من العمال كانوا يرتدوا محاية األعني ومع ذلك أصيبوا يف العني .

معدات الوقاية الشخصية
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ملحوظة هامة :
1- تستخدم  معدات الوقاية الشخصية عندما تفشل ابقي اإلجراءات مثل ) اهلندسية – االدارية ( لذلك 

     تعتر إجراء وقائي ضروري .
 2- إجراءات التحكم اهلندسي مهمة علي وجه اخلصوص يف محاية السمع والتنفس الي هلا مواصفات 

      تستدعي من العاملني أن يتخذوا مجيع إجراءات التحكم الوقائى .
3- جيب حتديد نوع املخاطر يف أماكن العمل أواًل مث يتم بعد ذلك حتديد معدات الوقاية املطلوب 

     استعماهلا.
4-جيب استخدام معدات وقاية من نوعية جيدة.

5- جيب ارتداء معدات الوقاية الشخصية بطريقة تالئم الشخص املستخدم هلا .
6- جيب تدريب مجيع العاملني الذين يطلب منهم استعمال معدات الوقاية الشخصية ابلطريقة الصحيحة 

     إلستعمال هذه املعدات وذلك بواسطة املسئولني املباشرين هلم.
7- يف حالة عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية يتم وضعها يف أكياس من البالستيك وحفظها يف 

     حالة نظيفة
8- إن استخدام معدات الوقاية الشخصية تتطلب معرفة األخطار والتدريب اجليد للعاملني الذين جيب 

     عليهم أن يعلموا أن معدات الوقاية الشخصية وحدها التقلل أو متنع اخلطر

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

Head Protection :1- وقاية الرأس
قــد تتعــرض فــروة الــرأس إىل جــروح قطعيــة اوصدمــات أوكدمــات 
وهــذا مــن املمكــن حيــدث يف اجلبهــة غالبــا ) ألهنــا دائمــا ماتكــون 
مواجهــة للخطــر( وحيــدث هــذا بنســبة 85% ، وقــد حيــدث ارجتــاج 

بنســبة 26% وهــذا يكــون نتيجــة ســقوط االشــياء علــي الــرأس .
الــرأس  حلمايــة  ابلبالســتيك  املعاجلــة  الصلبــة  اخلــوذة  -تســتخدم 
ومقاومة الصدمات الثقيلة دون أن تنكســر كذلك تقاوم اإلخرتاق 

بواســطة األجســام الســاقطة.

يتــم  بالســتيكية  وبطانــة  بــرابط  الداخــل  مــن  مــزودة  اخلــوذة   -
ضبطهــا لتناســب حجــم الــرأس وفائــدة هــذه البطانــة أهنــا متتــص 
صدمــة األجســام الســاقطة علــي اخلــوذة مــن اخلــارج حيــث توجــد 

مســافة أمــان بــني هــذه البطانــة وجســم اخلــوذة. 

- قبــل اســتخدام اخلــوذة جيــب التأكــد مــن ســالمتها وعــدم وجــود 
تشــققات أو صدمــات هبــا وأن األربطــة والبطانــة غــري ممزقــة.

-بعــض أنــواع اخلــوذات تكــون مصنوعــة مــن األلومنيــوم وحيظــر 
اســتخدام هــذا النــوع عنــد العمــل ابألجهــزة الكهرابئيــة.

املخاطر على الرأس: 
1- املعدات الساقطة أو االصطدام.

2- خماطر الكهرابء.

معدات الوقاية الشخصية
Personal Protective Equipment (PPE( 
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2- وقاية العن والوجه: 
لوقايــة العــني والوجــه مــن املخاطــر الكيميائيــة وامليكانيكيــة جيــب ارتــداء 
النظــارات الواقيــة Safety Goggles أو النظــارات الزجاجيــة الواقيــة 

Face Shield أو حامــي الوجــه  Safety Glasses

ومن أمثلة األعمال اليت تتطلب استخدام أجهزة وقاية العن والوجه:

تســتخدم يف الغالــب يف هــذا النــوع مــن معــدات احلمايــة درع وقايــة العــني والوجــه وجيــب أن يكــون هــذا الــدرع أو 
أن تكــون احلمايــة 

1- مرحية بدرجة مقبولة.
2- حمكمة .

3-  ميكن االعتماد عليه.
4-  ميكن التنظيف والتطهري .

5- أن تكون حبالة جيدة .

5- أعمال اللحام
Welding Operations 

2-  تداول املواد الكيميائية 
Chemicals Handling

3-  عمليات  األفران
Furnaces Operations 

4- األعمال الي ينشأ عنها غبار 
Dust Generation

1-  أعمال اجللخ / التقطيع 
Chipping / Grinding

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

Ear Protection :3-  واقي األذن
الضوضــاء  أماكــن عاليــة  يعملــون يف  الذيــن  العاملــني  جيــب علــي مجيــع 
ال  حــي  األذن  وقايــة  معــدات  ارتــداء  ديســيبل  عــن 85  شــدهتا  وتزيــد 
يتعرضــوا لفقــد حساســية الســمع لديهــم تدرجييــا مــع طــول فــرتة التعــرض 
هلــذه الضوضــاء حــي ميكــن أن يصلــوا إيل درجــة يفقــدوا فيهــا مسعهــم هنائيــا.

يقــوم مســئول قســم الســالمة والصحــة املهنيــة بقيــاس درجــة الضوضــاء يف 
مــكان العمــل وعلــي ضــوء نتائــج القيــاس يتــم اختيــار املعــدة املناســبة لوقايــة 

األذن.

معدات وقاية األذن:
Ear Muffs :1- أغطية األذن

تغطــي األذن اخلارجيــة وتكــون حاجــزا للصــوت وهــي توفــر محايــة لــألذن مــن خطــر التعــرض للضوضــاء العاليــة 
حيــث تقــوم بتقليــل شــدة الضوضــاء يف حــدود 15 – 35 ديســيبل ، وتســتعمل عندمــا تكــون شــدة الضوضــاء 

يف مــكان العمــل مــن 90 إيل 120 ديســيبل.
Ear Plugs :2- سدادات األذن

توضــع داخــل قنــاة األذن وتصنــع مــن البالســتيك أو املطــاط وميكنهــا تقليــل الضوضــاء الــي تصــل إيل األذن يف 
حــدود 20 – 30 ديســيبل وتســتعمل يف األماكــن الــي تبلــغ فيهــا شــدة الضوضــاء مــن 85 – 115 ديســيبل.

يف بعــض األماكــن الــي تكــون فيهــا شــدة الضوضــاء عاليــة جــدا قــد تصــل إيل 130 ديســيبل يتــم ارتــداء 
يتــم تقليــل الضوضــاء يف هــذه احلالــة حبــدود 50 ديســيبل. ســدادات األذن مــع أغطيــة األذن حيــث 
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Hand Protection :4- وقاية اليد
احلــروق –  العمــل ألخطــار  بيئــات  أغلــب  تتعــرض األيــدي واألذرع يف 

. الكيماويــة  املــواد  الكهرابئيــة –  الصدمــات  القطعيــة –  اجلــروح 
وهنــاك   Safety Gloves الواقيــة القفــازات  األيــدي  يســتخدم حلمايــة 

عــدة أنــواع منهــا علــي النحــو التــايل:
1- القفــازات الواقيــة املصنوعــة مــن القمــاش واجللــد املدبــوغ وتســتخدم 
حلمايــة األيــدي مــن الشــظااي واألجســام احلــادة عنــد مناولــة املــواد الــي 

هبــا أطــراف حــادة.

 PVC OR 2- القفازات الواقية املصنوعة من املطاط أو البالستيك
LATEX Gloves وتســتعمل حلمايــة األيــدي أثنــاء مناولــة املــواد 
.NEOPRENE الكيميائيــة كاألمحــاض والقلــوايت كذلــك قفــازات

 Heat Resistance 3- تســتخدم القفــازات املقاومــة للحــرارة
Gloves عنــد العمــل علــي املعــدات الســاخنة مثــل أانبيــب البخــار أو 
إلمســاك األواين الزجاجيــة الســاخنة ابملعامــل وأثنــاء عمليــات اللحــام. 

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

Foot Protection :5- وقاية القدم
تــدل اإلحصائيــات الــي أجريــت علــى جمموعــة واســعة مــن إصــاابت 

القــدم والســيقان أن : 
- إن 66% من االصاابت مل يرتدوا أحذية الوقاية .

- إن 33% كانوا يرتدوا أحذية عادية .
- إن 85% من الذين يرتدوا أحذية الوقاية أصيبوا بسبب أشياء 

   أصطدمت ابالجزاء الغري حممية من احلذاء .
- يوجد معادن سائلة / أسطح ساخنة / أسطح مبتلة / أسطح 
   منزلقة لذلك جيب علي العاملني استخدام أحذية احلماية أو 

   حذاء ذو رقبة .

ملحوظة هامة :
علــي  وقــادرة  قويــة  تكــون  أن  جيــب  احلمايــة  أحذيــة   -
مقاومــة الصدمــات ، وجيــب أيضــاً أن تكــون هــذه االحذيــة 
مطابقــة للمواصفــات املوجــودة يف كتيــب املواصفــات .

• أنواع أحذية السالمة:
مغطــاة  مقدمتهــا  تكــون  جلديــة  ســالمة  أحذيــة   -
ابلصلــب حلمايــة األصابــع مــن خطــر األشــياء الســاقطة 
النعــل للحمايــة  بــني  الفــوالذ  كذلــك توجــد قطعــة مــن 
مــن خماطــر اإلخــرتاق بواســطة املــواد احلــادة مثــل املســامري 
العمــل. وهــذه األنــواع أيضــا متنــع اإلنــزالق يف أماكــن 

- أحذيــة ســالمة مطاطيــة طويلــة للعمــل ابألماكــن املبتلــة 
ابمليــاه دائمــا ويســتعملها كذلــك رجــال اإلطفــاء.

- أحذيــة ســالمة مطاطيــة خمصصــة للعاملــني يف جمــال الكهــرابء 
حيــث توفــر هلــم محايــة كبــرية ضــد الصعــق ابلتيــار الكهرابئــي.

- أحذية ســالمة مطاطية ال تتســبب يف حدوث الكهرابء الســاكنة 
قابلــة  مــواد  هبــا  املوجــود  األماكــن  يف  وتســتعمل   Antistatic
لالشــتعال حــي ال تتســبب شــحنات الكهــرابء الســاكنة يف حــدوث 

حريــق يف هــذه املــواد. 
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Respiratory Protection :6- وقاية اجلهاز التنفسي 
تســتعمل أجهــزة التنفــس املختلفــة لتمكــني الشــخص الــذي يرتديهــا مــن 
العمــل يف أماكــن تكــون نســبة األوكســجني فيهــا غــري كافيــة لعمليــة التنفــس 
وتســبب خطــر علــي احليــاة ، أو أماكــن هبــا غــازات ســامة أو أتربــة تضــر 
ابلصحــة ، ويتــم اختيــار أجهــزة التنفــس املناســبة للعمــل بعــد التعــرف علــي 
إجــراء  وبعــد  خطورهتــا  ودرجــة  العاملــون  هلــا  يتعــرض  الــي  املــواد  طبيعــة 

القياســات الالزمــة لنســبة األوكســجني.
أنواع أجهزة التنفس:

تنقسم أجهزة التنفس إيل قسمن:
Air-Supplying Respirators 1- أجهزة التنفس املزودة للهواء
Air-Purifying Respirators  2- أجهزة التنفس املنقية للهواء

1- أجهزة التنفس املزودة للهواء:
 Self Contained Breathing الذاتيــة  التنفــس  أجهــزة  أمثلتهــا  مــن 
Apparatus )SCBA( ، ويتكــون اجلهــاز مــن اســطوانة هبــا كميــة مــن اهلــواء 
ملــدة ســاعة أو نصــف ســاعة )حســب حجــم االســطوانة(  املضغــوط تكفــي 
ويركــب عليهــا منظــم للضغــط خيــرج منــه اهلــواء خــالل خرطــوم متصــل ابلقنــاع 
الواقــي ويتــم محــل االســطوانة علــي الظهــر والتنقــل هبــا مــن مــكان إيل مــكان 
ويركــب علــي االســطوانة جهــاز يطلــق صفــريا ينبــه مســتعملها قبــل انتهــاء كميــة 

اهلــواء هبــا خبمــس دقائــق.

2- أجهزة التنفس املنقية للهواء:
توجد أربعة )5( أنواع من هذه األجهزة:

1- أجهزة التنفس اخلاصة ابألخبرة والغازات.
2- أجهزة التنفس الصطياد األتربة.

3- أجهزة التنفس اخلاصة ابألخبرة والغازات واصطياد األتربة.
4- أجهزة التنفس اخلاصة ابلغازات السامة

5- أجهزة التنفس املنقية للهواء بواسطة مروحة )شفاط(. 

• مالحظات:
- هــذه األنــواع مــن أجهــزة التنفــس ميكنهــا تنقيــة اهلــواء الــذي يتنفســه اإلنســان مــن املــواد اخلطــرة ولكنهــا ال تســتطيع 

امــداده ابهلــواء الــالزم لعمليــة التنفــس.
-ال تستعمل هذه األجهزة علي اإلطالق يف األماكن الي تقل هبا نسبة األوكسجني عن %19.5.
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- ال تستعمل هذه األجهزة يف األماكن غري املعروف 
تركيــز املــواد الســامة هبــا أو حينمــا تكــون تركيــزات هــذه 
املــواد عاليــة حبيــث تصــل إيل احلــد الوشــيك اخلطــر 

.)IDLH( علــي احليــاة أو الصحــة
- جيــب التأكــد مــن نــوع الفلــرت املســتخدم مــع هــذه 
األجهــزة وأنــه يناســب اخلطــر املوجــود ابملــكان حبيــث 
ال يتــم اســتخدام الفالتــر اخلاصــة ابألتربــة يف األماكــن 
املوجــود هبــا غــازات وأخبــرة ســامة والعكــس صحيــح.

- يتــم التخلــص مــن الفالتــر يف حالــة انتهــاء اتريــخ 
الصالحيــة اخلــاص هبــا.

ويف حالــة فتــح الفلــرت واســتعماله يتــم تســجيل اتريــخ 
االســتعمال عليه ويتم التخلص منه بعد ســتة أشــهر.

- يف حالــة اســتخدام أجهــزة التنفــس املنقيــة للهــواء 
ينصــح بــرتك املــكان فــورا يف احلــاالت التاليــة:

1- الشعور بصعوبة التنفس.
2- يف حالة شم رائحة أو طعم املواد املوجودة ابملكان.

3- يف حالة الشعور ابلدوار.
4- يف حالة حدوث تلف ابجلهاز.

Fit Testing :اختبار مالئمة جهاز التنفس للشخص •
بعــد أن يتــم اختبــار جهــاز التنفــس املناســب لنــوع اخلطــر يف مــكان العمــل ، جيــب اجــراء اختبــار للتأكــد مــن مالئمــة 
هــذا اجلهــاز للشــخص الــذي ســوف يســتعمله والتأكــد مــن عــدم دخــول املــواد الســامة مــن خــالل أربطــة القنــاع 
)Seals( وهــذه الفحوصــات تكــون علــي الوجــه التــايل: )هــذه الفحوصــات يتــم أجراؤهــا قبــل الدخــول ملــكان العمــل 

مباشــرة(
Negative Pressure Testing 1- فحص الضغط السالب

يتــم إجــراء هــذا الفحــص قبــل الدخــول ملــكان العمــل امللــوث ابملــواد الســامة 
واخلطــرة ويتــم ذلــك إبغــالق فتحــي دخــول اهلــواء يف الفلــرت براحــي اليــد 
القنــاع يف  يبــدأ  حــي  التنفــس  ويبــدأ يف  ابلشــكل(  موضــح  هــو  )كمــا 

االنبعــاج )Collapsed( ويتــم إيقــاف التنفــس ملــدة 10 ثــواين.
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إذا بقــي اجلهــاز علــي نفــس حالــة االنبعــاج )Collapsed( ، يؤكــد ذلــك أن اجلهــاز 
.)Sealed( مربــوط جيــدا

Positive Pressure Testing 1- فحص الضغط املوجب
- يتم إغالق فتحة خروج اهلواء.

- يتم الزفري هبدوء لتوليد كمية قليلة من الضغط املوجب داخل القناع.
- يعتر القناع مربوط جيدا إذا مل حيدث تسرب للهواء من بني الوجه والقناع.

- يف حالــة حــدوث أي تســرب للهــواء يتــم تغيــري وضــع القنــاع علــي الوجــه وربطــه 
جيــدا وإجــراء الفحــص مــرة أخــري )كمــا هــو موضــح ابلشــكل(

Safety Belts and Life Line :7-  احلزام الواقي وحبل اإلنقاذ
- تستخدم أحزمة السالمة وحبل اإلنقاذ عند العمل يف أماكن مرتفعة وذلك لتأمني العامل من خطر السقوط ، 

   ويتم حاليا إستخدام حزام الباراشوت بدال من إستخدام احلزام العادى.
- يف حالة العمل داخل األماكن املغلقة أو اخلزاانت يتم استخدام حزام سالمة خاص Safety Harness وحبل 

  إنقاذ وذلك حي ميكن إخراج العامل يف وضع مستقيم ال يعرضه لإصابة عند إخراجه يف حاالت الطوارئ.
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 المخاطر في األعمال اإلنشائية 
والوقاية منها

 أعمال الـحـفـر

 تعتــر أعمــال احلفــر  واألعمــال الرتابيــة مــن أهــم أعمــال اإلنشــاءات وتدخــل عمليــات احلفــر والــردم واإلحــالل 
واإلســناد ضمــن مــا يســمى األعمــال الرتابيــة.

وعنــد القيــام أبعمــال احلفــر وغريهــا  فــان حالــة الرتبــة ختتلــف بصــورة كبــرية ،  وليــس هنــاك تربــة مهمــا كانــت طبيعتهــا 
ميكــن االعتمــاد عليهــا يف مســاندة وزهنــا أو ثقلهــا بنفســها أو ذاتيــاً ألي فــرتة زمنيــة طالــت أو قصــرت.

أصــدرت إدارة الســالمة والصحــة املهنيــة األوشــا أول كــود ومواصفــات خاصــة أبعمــال احلفــرايت يف ســنة 1971 
وذلــك حلمايــة العاملــني مــن املخاطــر الــىت مــن املمكــن التعــرض هلــا ىف أعمــال احلفــرايت ومــن أمههــا اإلهنيــارات.

 املخاطر  يف أعمال احلفر
- سقوط العمال يف احلفر نتيجة السري ابلقرب من حافتها.

- اهنيار جوانب احلفر على العمال واملعدات.
- اهنيار خطوط اخلدمات عند جوانب احلفر .

- اهنيار املباين اجملاورة جلوانب احلفر .
- إصابة العمال داخل منطقة احلفر مبعدات وآليات احلفر .

- إصابة العمال ابحلروق او إصاابت أخرى بسبب استعمال املواد املتفجرة .
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- إختناق العمال بغازات سامة يف مناطق احلفر.
- سقوط مواطنني أو أطفال أو سيارات بسبب عدم وجود أشارات تنبيه خاصة يف الليل.

- إصابة العاملني بسبب عدم ارتداء معدات السالمة املناسبة
- إصابة العمال أو املعدات ابلتكهرب نتيجة لوجود مصدر كهرابئي قريب .

 املتطلبات العامة قبل الشروع أبعمال احلفر:
األخذ ابالعتبار العوامل األتية عند التخطيط ألية أعمال حفر :

- حالة املرور ابلقرب من مكان احلفر.

- املباىن واملنشآت اجملاورة ملكان احلفر.
- نوع الرتبة و مستوى املياه اجلوفية ىف مكان احلفر.

- اخلدمات العلوية واملدفونة حتت األرض.
- األحوال اجلوية.

 املتطلبات قبل املباشرة أبعمال احلفر : يتم إتباع التعليمات األتية:
- جيــب احلصــول علــي معلومــات كاملــة عــن مجيــع اخلدمــات املوجــودة أســفل مــكان احلفــر ، مثــال ذلــك )التمديــدات 
الكهرابئية – خطوط األانبيب – أسالك التليفوانت – أانبيب اجملاري( وجيب حتديد أماكن هذه اخلدمات مبنتهي 

الدقة ، ويرجع يف ذلك إيل الرســومات اهلندســية اخلاصة ابملوقع أو حبفر حفر االختبار.
- تعيــني شــخص معتمــد وموثــوق بــه يقــوم إبجــراء الفحــص يوميــا علــى منطقــة احلفــر للتأكــد مــن عــدم وجــود إهنيــارات 

للجوانــب ، فشــل لوســائل احلمايــة ، أو عــدم وجــود أيــة ظــروف عمــل غــري آمنــة مبــكان احلفــر.
- جيــب تســوير منطقــة احلفــر ملنــع ســقوط األفــراد أو املعــدات أو املــواد اخلطــرة ، كمــا جيــب وضــع إشــارات ضوئيــة 

للتحذيــر أثنــاء الليــل
- جيب ترك مسافات آمنة بني العاملني أثناء احلفر حي ال يتعرضوا لإصابة.
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 يف حالة احلفر لعمق 125 سم )4 قدم( أو أكثر جيب اتباع التعليمات التالية:
- جيــب جتهيــز احلفــرة مبمــرات آمنــة وســالمل حبيــث ال تزيــد املســافة الــىت يقطعهــا العامــل للوصــول إىل الســلم عــن 25 

قــدم )6و7 مــرتا( الســتخدامها بواســطة العاملــني أثنــاء قيامهــم برفــع األتربــة خــارج احلفــرة.
- جيــب منــع تراكــم األتربــة املرفوعــة مــن احلفــرة علــي جانبيهــا بــل جيــب أن يبعــد انتــج احلفــر إيل مســافة 60 ســم مــن 

حافــة احلفــرة علــي األقــل حــي ال يســقط إيل داخــل احلفــرة ويتســبب يف إصابــة العاملــني داخلهــا.
- جيب أال يزيد ارتفاع انتج احلفر علي جاني احلفرة عن مرة ونصف املسافة بني انتج احلفر واحلفرة 

)أال يزيد عن 90 سم(.
- جيب منع العمال من العمل يف حفرة تقوم معدة آلية ابلعمل ابلقرب منه.

- جيب عدم أقرتاب املعدات الثقيلة اىل حواف أعمال احلفر مباشرة أو أن تقوم بسكب أي مواد.
- يتــم فحــص نســبة الغــازات الســامة والقابلــة لإشــتعال يوميــا قبــل مباشــرة احلفــر للتأكــد مــن عــدم تراكــم هــذه املــواد 

داخــل احلفــرة.
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 أنواع الرتبة:
الرتبة الصلبة الصخرية :

وهــي تربــة صلبــة ميكــن تــرك جوانبهــا علــى شــكل زاويــة قائمــة وحتتفــظ بقوهتــا طــوال عمليــات احلفــر. )صخــور 
فيــه تصــل اىل90 درجــة. احلفــر  اجلرانيــت( وزاويــة 

:  A  الرتبة نوع -
هىــي تربــة تتحمــل قــوة ضغــط مقدارهــا 1.5 طــن لــكل قــدم مربــع )الرتبــة 

الطفليــة(، و زاويــة احلفــر فيــه تصــل اىل53درجــة.

: B  الرتبة نوع -
هىــي تربــة تتحمــل قــوة ضغــط أكثــر مــن 0.5 طــن علــى القــدم املربــع وأقــل 
مــن 1.5 طــن علــى القــدم املربــع )الرتبــة الطينيــة( و زاويــة احلفــر فيــه تصــل 

اىل45درجــة.

: C   الرتبة نوع -
هىــي تربــة تتحمــل قــوة ضغــط أقــل مــن 0.5 طــن علــى القــدم املربــع )الرتبــة 

الرمليــة(. وزاويــة احلفــر فيــه تصــل اىل34درجة. 

 أنظمة الوقاية يف أعمال احلفر :
هناك ثالثة أنظمة أساسية للوقاية ألعمال احلفر أو عمل الرتنشات وهى:

.)Sloping and Benching(  1- أنظمة امليل أو املصاطب
.)Shoring System(  2- أنظمة الدعامات للجوانب

.)Shields System(  3- أنظمة الدروع للجوانب

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 

75



ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

إن أنظمــة الوقايــة جيــب أن يكــون لديهــا املقــدرة علــى املقاومــة دون إخفــاق يف مجيــع األمحــال الــي ســوف تقــع 
عليهــا أو احملتمــل وقوعهــا .

 1- أنظمة امليل واملصطاب:
:Sloping Systems ا- أنظمة امليل

إن أقصــى ميــل مســموح بــه ألعمــال احلفــر الــي عمقهــا أقــل مــن 20 قــدم )6 مــرت( وتبعــاً لنــوع الرتبــة وزاويــة امليــل 
ابلنســبة لألفقــي هــي كالتــايل:

2- تربة فئة A 53 درجة. 1- تربة صخرية 90 درجة.     

4- تربة فئة C 34 درجة. 3- تربة فئة B  45 درجة.     

)Benching System(ب-  نظام املصاطب
هناك نوعان لنظام املصاطب :

– نوع بسيط.
- نوع متعدد .

 إن نــوع الرتبــة حيــدد نســبة الطــول األفقــي إىل الطــول الرأســي للجانــب احملفــور 
علــى هيئــة مصاطــب وكقاعــدة عامــة فــان قــاع احلفــر ال جيــب أن يزيــد االرتفــاع 
الرأســي عــن 4 قــدم ألول مصطبــة بينمــا املصاطــب التاليــة قــد تصــل إىل ارتفــاع 
5 قــدم )1.5م( يف الرتبــة مــن النــوع )A( وإىل 4 قــدم )1.2م( للرتبــة مــن النــوع 

– )B( وحــىت عمــق 20 قــدم للحفــر.
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: )Shoring Systems( ج-  أنظمة الدعامات
إن نظــام الدعامــات هــو عبــارة عــن نظــام تدعيــم ألوجــه احلفــر ، وتســتخدم ملنــع حركــة الرتبــة أو املرافــق املوجــودة حتــت 
األرض أو األساســات. وتســتخدم طريقــة التدعيــم عندمــا يكــون املوقــع أو العمــق للحفــر يكــون فيــه االحنــدار أو امليــل 
إىل أقصــى حــد مســموح غــري عملــي. ويتكــون نظــام الدعامــات مــن أعمــدة  وألــواح للربــط األفقــي  ودعامــات تقويــة 

وألــواح تصفيــح حلوائــط احلفــر.
وهناك نوعان أساسيان للدعامات:

- الكتل اخلشبية .
- األلومنيوم.

)Hydraulic Shorting( 1-  التدعيم اهليدروليكي
وهــو عبــارة عــن دعامــات ســابقة التجهيــز أو ألــواح ربــط أفقيــة مصنعــة مــن األلومنيــوم أو 
احلديــد. إن نظــام الدعامــات اهليدروليكــي يعطــي ميــزة أمــان تفــوق نظــام التدعيــم ابلكتــل 
اخلشــبية حيــث أن العاملــني ال حيتاجــون إىل النــزول إىل احلفــر لرتكيــب أو إزالــة الدعامــات 

اهليدروليكيــة.
مجيع أنواع الدعامات يتم تركيبها من أعلى إىل القاع ويتم إزالتها من القاع إىل أعلى.

:)Pneumatic Shorting( 2- التدعيم ابستخدام اهلواء
وهــو يعمــل بطريقــة مماثلــة للتدعيــم اهليدروليكــي , وأن االختــالف الوحيــد بينهمــا هــو 

اســتخدام ضغــط اهلــواء بــداًل مــن الضغــط اهليدروليكــي.
و من أحد عيوب هذا النظام هو ضرورة وجود ضاغط هواء ابملوقع.

:)Shielding Systems( ح-  أنظمة الدروع
:)Trench Boxes( 1- صناديق الرتنشات

وهــى ختتلــف عــن نظــام التدعيــم – أو الدعامــات وذلــك بــداًل مــن عمــل دعامــات بكامــل 
االرتفــاع للجوانــب – أو تدعيــم جوانــب الرتنــش ، فــان نظــام الصناديــق أساســاً حلمايــة 
العاملــني مــن أي اهنيــارات جلوانــب احلفــر وغريهــا مــن احلــوادث املماثلــة. يف هــذا النظــام 
جيــب أن يكــون الفــراغ بــني الصناديــق وجانــب احلفــر أصغــر مــا ميكــن بقــدر اإلمــكان. كمــا 
أن الفــراغ بــني الصناديــق وجانــب احلفــر يتــم إعــادة ردمهــا ملنــع احلركــة اجلانبيــة للصنــدوق.
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:)Combined Use( 2-  االستخدام املزدوج
أيضــاً  ميكــن  ولكــن   – املفتوحــة  املناطــق  يف  الرتنــش  صناديــق  تســتخدم 
اســتخدامها مع نظام االحندار للجوانب أو نظام املصاطب جلوانب احلفر.

وجيــب أن ميتــد الصنــدوق علــى األقــل 18 بوصــة أعلــى مــن املنطقــة احمليطــة 
إذا مــا كان هنــاك احنــدار حنــو احلفــر. وميكــن الوصــول إىل ذلــك بتوفــري منطقــة 

علــى شــكل مصاطــب جمــاورة للصنــدوق.

أعمال الهـدم

 قبــل البــدء ىف عمليــات اهلــدم جيــب إجــراء مســح هندســى للمبــى أو املنشــأة يقــوم بــه مهنــدس مؤهــل معتمــد لتحديــد 
خمطــط املبــى، وحالــة املنشــأ، والطوابــق واجلــدران وإحتماليــة اإلهنيــار املفاجــىء ألى جــزء مــن أجــزاء املبــى ووجــود 

خماطــر اهلــدم األخــرى احملتملــة أو القائمــة ابلفعــل.

 املخاطر يف أعمال اهلدم
أوال: املخاطر الصحية:
a. التعرض للرصاص:

ينشــأ اخلطــر مــن مــادة الرصــاص يف شــكل غبــار ســام أو أخبــرة ســامة 
يدخــل  مبــواد  املدهونــة  الفوالذيــة  األعمــال  وإحــراق  قطــع  عــن  انمجــة 
الرصــاص يف تركيبهــا  ، لذلــك فمــن الضــروري قبــل القيــام أبعمــال اهلــدم 
أن يتــم احلصــول علــى املعلومــات الكافيــة حــول هــذا األمــر ، وىف حالــة 
وجــود أي احتمــال أبن يتعــرض العاملــون لرتكيــز عــال للرصــاص يفــوق 

احلــد املســموح بــه  فيجــب توفــري معــدات الوقايــة املناســبة .
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b.التعرض لألسبستوس:
يتــم تولــد غبــار واليــاف األسبســتوس عنــد القيــام أبي أعمــال هــدم 
حتتــوى علــى طبقــات دهــان يدخــل ىف تكوينهــا األسبســتوس أو مــواد 
األسبســتوس  ألــواح  أو  للحريــق  املقاومــة  القواطــع  أو  احلــرارى  العــزل 
األمسنتيــة ، جيــب أن يتــم إزالــة املــواد احملتويــة علــى األسبســتوس أو املــواد 
متخصصــني  مقاولــني  بواســطة  األسبســتوس  تركيبهــا  يدخــل ىف  الــىت 
البــدء ىف أي أعمــال هــدم ، مــع إختــاذ  قبــل  ىف هــذا اجملــال وذلــك 
كافــة اإلجــراءات اإلحرتازيــة مبــا فيهــا إســتخدام معــدات محايــة اجلهــاز 

التنفســى املناســبة )كمامــات مــع فالتــر ذات كفــاءة عاليــة ( .

c. التعرض لألتربة احملتوية على السليكا:
العاملــون  يعــرض  قــد  الســيليكا  مــادة  علــى  احملتويــة  لألتربــة  التعــرض 
هــذه  مــن  عاليــة  جلرعــات  تعرضهــم  حالــة  ىف  اهلــدم  مبواقــع  للخطــر 
األتربــة. لذلــك مــن الضــرورة إســتخدام مهمــات الوقايــة املناســبة )أجهــزة 

التنفــس( أثنــاء العمــل مبواقــع اهلــدم.

d. التعرض ملادة بوليكلورينتد بيفينايل:
يف  للكهــرابء  عازلــة  حشــو  اســتخدمت كســوائل  ســامة  مــواد  هــي 
احملــوالت الكهرابئيــة واملكثفــات ومازالــت تســتخدم ىف بعــض معــدات 
التريــد والتســخني ، لذلــك جيــب التأكــد مــن وجودهــا أو عــدم وجودهــا 
قبــل القيــام بعمليــات اهلــدم وإختــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة للتخلــص 
منهــا مــع إســتخدام مهمــات الوقايــة الالزمــة قبــل البــدء ىف عمليــات 

اهلــدم.

اثنيا: الدخول ىف األماكن احملصورة:

قــد حتتــوى اخلــزاانت أو اآلابر  أو فتحــات الصــرف الصحــي علــى 
غازات أو أخبرة ســامة ، كذلك يكون مســتوى األوكســيجني منخفضا 
ممــا يشــكل خطــرا كبــريا علــى حيــاة  داخــل هــذه األماكــن احملصــورة 
العاملــني ىف حالــة دخوهلــم إليهــا ، لذلــك فمــن الضــرورى هتويــة هــذه 
األماكــن وإختبــار اجلــو فيهــا قبــل الســماح بدخــول العاملــني إليهــا أو 
قبــل التصريــح ابهلــدم )ضــرورة إســتخدام تصاريــح الدخــول املناســبة مــع 
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إختــاذ كافــة اإلحتياطــات الالزمــة وإجــراءات اإلنقــاذ املناســبة(.
اثلثا: الضوضاء:

ينتــج مــن إســتعمال وتشــغيل معــدات اهلــدم املختلفــة مبســتوايت عاليــة 
ابلتعــرض  املســموح  املســتوى  متوســط  عــن  تزيــد   قــد  الضوضــاء  مــن 
لــذا جيــب حتديــد   ، ديســيبل(  ابليــوم )90  مثــان ســاعات  لــه خــالل 
مــن  أعلــى  الضوضــاء  مــن  جلرعــات  العاملــني  تعــرض  قــد  الــي  املهــام 
املســتوى املســموح بــه وتزويدهــم بواقيــات األذن املناســبة الــي ختفــض 
ضــرورة  بــه. كذلــك  املســموح  احلــد  مــن  أقــل  إىل  الضوضــاء  مســتوى 
تثبيــت اللوحــات املناســبة للتحذيــر مــن خماطــر الضوضــاء وتنبيــه العاملــني 

الوقايــة. مهمــات  إســتخدام  لضــرورة 
رابعا: اإلهتزازات:

إهتــزازات  عنهــا  ينتــج  املضغــوط  اهلــواء  بواســطة  تعمــل  الــي  املعــدات 
ذات معــدالت عاليــة عــن احلــد املســموح بــه والــذي يتســبب يف إصابــة 
العاملــني  بتصلــب األصابــع وميكــن تقليــل هــذه املخاطــر إبســتخدام 
القفــازات املقاومــة لألهتــزازت وإختيــار املعــدات الــي ينتــج عنهــا مســتوى 

أقــل مــن اإلهتــزازات. 
خامسا: خماطر  بيئة العمل:

1- اهنيار األسقف واحلوائط على العمال .
2- اإلصابة واالحنباس ابملواد الساقطة من أعلى . 

3- إصابة الوجه والعني واجلسم ابألجسام املتطايرة خالل العمل. . 
4- التعثر ببقااي املواد الناجتة عن اهلدم والتكسري .

 املتطلبات قبل املباشرة أبعمال اهلدم:
- عــدم مباشــرة أي أعمــال هــدم اال بعــد التأكــد مــن توفــر إجــراءات 

ومعــدات الســالمة .
- عــدم مباشــرة أيــة أعمــال هــدم إال بعــد احلصــول علــى شــهادات عــدم 
املمانعــة مــن كافــة دوائــر اخلدمــات )كهــرابء، ميــاه ، طــرق ، جمــارى ، 

مــرور ..... إخل( .
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- قبــل البــدء ىف عمليــات اهلــدم جيــب إجــراء مســح هندســى للمبــى يقــوم بــه مهنــدس معتمــد، لتحديــد خمطــط املبــى، 
وحالتــه، والطوابــق واجلــدران وإحتماليــة اإلهنيــار املفاجــىء ألى جــزء مــن أجــزاء املبــى ووجــود خماطــر اهلــدم األخــرى 

احملتملــة أو القائمــة ابلفعــل. 
- جيب أن يتم فحص أى مبى جماور ميكن أن يتواجد به عمال وموظفون أو ممتلكات عرضة للخطر بنفس 

  الطريقة مع األخذ ابإلعتبار نوعية املباىن اجملاورة مثل املستشفيات حيث ميكن للضوضاء أو الغبار أو اإلهتزازات 
  أن تفرض إتباع أسلوب حمدد للهدم. 

- جيب إجراء مسح ابتدائي وتقصي  وجود املواد الىت  حتتوى على األسبستوس ىف املباين  القدمية  وكذلك مادة 
   الرصاص و مادة بوليكلوريناتيد ابيفينيل ، وجيب أن يقيم املسح مجيع مكوانت املبى واملنشأة متضمنا األماكن 
    الي سيتم الوصول إليها والي لن يتم الوصول إليها )احملصورة(. مع ضرورة إختاذ كافة إجراءات السلبمة الالزمة 

    للتحكم ىف املواد املذكورة أعاله ومحاية العاملني.  
- جيب أن يتحدد ما إذا كانت هناك مواد بناء ، مواد كيماوية خطرية ، غازات متفجرة ، مواد قابلة لإشتعال 

   أو مواد خطرية قد مت اإلستعانة هبا يف إنشاء أي مبى أو أانبيب أو صهاريج أو معدات أخرى ىف العقار. وعند 
   معرفة هذه املخاطر وحتديد نوعها وتركيزها جيب إبالغ السلطة املختصة وإختاذ كافة التدابري الالزمة للسيطرة 

   على مثل هذه املخاطر أو التخلص منها قبل بدء عملية اهلدم.     

 إجراءات احلماية من خماطر أعمال اهلدم
- جيب إستخدام حميط إتساعه  6 مرت حول منطقة اهلدم  كمنطقة حمظورة وإبعاد الناس عنها.

- ال يسمح هبدم املباىن الىت تزيد إرتفاعاهتا عن )أرضى + أول( بواسطة الشيول )اهلدم  األفقى( مع تقدمي 
   إقرتاحات بديلة للهدم من األعلى إىل األسفل )هدم رأسى( وإىل داخل املبى أو أية طريقة أخرى تدرس حسب  

كل حالة إما ابهلدم اليدوى أو املطرقة أو معدات اهلدم اهليدروليكى. 
- قبل البدء ابهلدم جيب أن يتم فصل أى جزء من املبى املالصق للمنشأة أو املبى املراد هدمه مبسافة 3 مرت  

   وال يسمح إبستخدام املطرقة امليكانيكية يف اهلدم.
- جيب التحكم يف اخلطر الناجم عن هتشم الزجاج مما يهدد حياة األشخاص وتعرضهم لإصابة بشظااي الزجاج.

- يف حالة توقف أعمال اهلدم، جيب عدم ترك أية عناصر إنشائية تشكل خطورة  ومعرضة للسقوط .
- ال جيوز إسقاط اجلدران أو أجزاء البناء األخرى على األرضيات على هيئة أثقال تفوق   قدرة حتمل هذه 

   األرضيات يف املباىن املتعددة الطوابق. 
- جيب أال تستخدم معدات ميكانيكية على أرضيات أسطح العمل ، إال إذا كانت هذه  األرضيات أو األسطح 

   ابملتانة الكافية لتحمل احلمل املسلط عليها. 
- عدم ترك كميات كبرية من األنقاض ابملوقع وجيب على املقاول التخلص منها بشكل منتظم أوال أبول. 

- جيب إخطار كافة العمال واملوظفني املشاركني يف عمليات اهلدم خبطة اهلدم حىت  يتسى هلم القيام ابألعمال 
   املسندة إليهم بطريقة آمنة مع ضرورة تزويدهم مبهمات الوقاية الالزمة )أحذية سالمة ، خوذة سالمة ، قفازات 
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   مناسبة ، واقي األذن ، واقي العني إخل وحسب طبيعة العمل واملخاطر النامجة عنه(.
- إيقاف مجيع خطوط الكهرابء واملياه واجملاري وغريها من خطوط اخلدمة عن منطقة اهلدم ابلتنسيق مع اجلهات 

   املختصة.
- استخدام املساقط املغلقة مع بواابت يف هناية التفريغ إلسقاط مواد اهلدم على األرض أو يف حاوايت احلطام.
- جيب تصميم املساقط وأنشاؤها بدرجة متانة حتول دون إهنيارها نتيجة أتثري املواد أو األنقاض الىت يتم تفريغها 

   بداخلها.
- جيب تصميم وتنفيذ املسارات األنبوبية حبيث تكون قادرة على حتمل الصدمات الناجتة • عن سقوط املخلفات 

   داخلها دون تعرضها لألهنيار.
- جيب أال يسمح للعمال ابلعمل حيثما توجد خماطر اهنيار هيكلي حىت يتم تصحيحها عن طريق املساند أو 

   الدعامات أو وسائل فعالة أخرى.
- يف أغلب عمليات اهلدم توجد سيارات نقل املخلفات متجاورة مما يستدعي وجود خمتص لتنسيق احلركة 

   والتأكد من سالسة حركة املرور.
- ال يسمح إبزالة األنقاض من األماكن السفلية حىت يتم التوقف عن التعامل مع األنقاض  يف األرضيات 

   العلوية.
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أوال: أعمال القص والنقل والبناء ابحلجارة:
تعتــر  أعمــال البنــاء وقــص احلجــارة مــن أهــم األنشــطة الــي يقــوم هبــا عمــال البنــاء يف البيئــة اليمنيــة برغــم مــا يصاحبهــا 

مــن خماطــرة متعــددة.
 آلية ومراحل عمل احملاجر:

1- مرحلة استخراج الصخور من األرض:
 هــي عمليــة إخــراج احلجــر مــن اجلبــال الصخريــة والــي تتســبب يف قــدر كبــري مــن التلويــث والضجيــج. واســتخدام 

للمتفجــرات يف بعــض األحيــان.
2- مرحلة قص وحتضر القطع احلجرية :

 بعــد اســتخراج الصخــور مــن األرض، يتــم نقــل الصخــور مــن احملاجــر إىل مناشــري احلجــر بواســطة شــاحنات كبــرية 
لقصها حســب املقاســات واألشــكال املطلوبة، ومع تقدم التكنولوجيا املســتخدمة يف قص احلجر، مت تصنيع اآلالت 
ومعــدات حديثــة تعمــل علــى قــص احلجــر واحلفــر عليــه بتقنيــة الليــزر، حســب األشــكال الــي يتــم تصميمهــا بواســطة 

احلاســوب .
3- رحلة دقاقة ونقش وجتهيز سطح القطع احلجري:

 يتــم نقــش وجــه احلجــر يــدوايً أو آليــاً ابســتخدام اآلالت الكهرابئيــة، أو ابســتخدام آالت ضغــط اهلــواء، حيــث يتــم 
إنتــاج أشــكال متعــددة مــن حجــر البنــاء.

بعض المخاطر في بيئة العمل اليمنية
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 مرحلة بناء وتركيب احلجر:
هناك حالتان لبناء احلجر :
1- البناء ابحلجر الصخري

2- تكسية أو تلبيس احلوائط ابحلجر بعد عملية صب أو بناء احلوائط
 خماطر أعمال القص والنقل والبناء ابحلجارة:

1- أصابة العاملني مبرض التحجر الرئوي نتيجة استنشاق الغبار املشبع ابلسليكا اثناء قص احلجارة.
2- إصابة العاملني بشظااي احلجارة املتطايرة نتيجة أعمال الطرق على الصخور.

3- أصابــة العاملــني عنــد نقــل حجــارة ثقيلــة وغــري متســاوية األطــراف ممــا قــد يســبب ضــررا لفقــرات الظهــر ، ابإلضافــة 
اىل إحتماليــة ســقوطها مــن يــد العامــل وقــد تصيــب قدمــه أو يــده .

4- إصابــة العامــل علــى املنشــار جبــروح بليغــة بســبب االطــراف احلــادة او اصابتــه حبجــر اجللــخ بســبب انكســار صحــن 
القص.

 التدابر الوقائية يف أعمال القص والنقل والبناء ابحلجارة:
1- غسل األيدي جيدا قبل األكل والشرب واإلمتناع عن األكل والشرب والتدخني عند أعمال التقطيع 

    للحجارة أو األماكن اململؤة ابلغبار.
2- اإلستحمام جيدا بعد مغادرة موقع العمل. وتغيري مالبس غري مالبس بيئة العمل.

3- ارتداء معدات السالمة املناسبة لنوعية العمل. )كمامة من نوع جيد وتنظيفها ابستمرار – نظارة واقية – 
     حذاء طويل – ينصح بلبس افرول خاص – كفوف مناسبة(.

4- التأكد من القدرة على رؤية مسلك املرور أثناء نقل احلجارة وأبنه ال يوجد عوائق أو حفرايت.
5- وضع احلجارة هبدوء اثناء عملية البناء وعدم رميها .

6- التأكد من ثبات السلم أو السقالة املستخدمة أثناء أعمال البناء.
7- عمل حلول هندسية لتقليل وصول الغبار  للعامل خالل عملية قص احلجارة.                   

8- أخذ فرتات راحة متقطعة إلستنشاق هواء نظيف .
9- عدم محل أي حجارة ثقيلة يدواي وإستخدام وسائل النقل اليدوية لذلك)عربة يدوية(.

10- أستخدام عدة يدوية مناسبة أثناء أعمال التكسري.
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اثنيا: أعمال نقل و خلط األمسنت 
يعــود اتريــخ األمسنــت اىل العهــد الرومــاين ، وهــو مــن أهــم أركان البنــاء احلديــث ، اال أنــه حيمــل يف طياتــه خماطــر كبــرية 

تــكاد تغيــب عــن الكثــري مــن العاملــني بــه.
وهــي املــادة الرابطــة الناعمــة الــي تتصلــب وتقســى فتملــك بذلــك خواصــا متاســكية وتالصقيــة بوجــود املــاء ممــا جيعلهــا 

قــادرة علــى ربــط مكــوانت اخلرســانة بعضهــا ببعــض.

 خماطر  التعامل مع مادة األمسنت:
اإلصابــة ابلعديــد مــن األمــراض املزمنــة بســبب غبــار األمسنــت مثــل )تصــون الرئــة 
–تشــبع الرئــة ابألمينــت –أكزمييــا انجتــة عــن التهــاب اجللــد- هتيــج العــني واجلهــاز 

التنفســي(.

  التدابر الوقائية عند  التعامل مع مادة األمسنت:
1- إرتــداء معــدات الســالمة عنــد التعامــل مــع األمسنت)قفــازات مناســبة – كمامــة – 

حــذاء بالســتيكي طويل-نظــارة(.
2- غســل اليديــن جيــدا بعــد إســتكمال العمــل وعــدم تنــاول الطعــام أو الشــراب أثنــاء 

العمل.
3- يفضل عمل فحص دوري سنوي للرئة للعاملني بصورة دائمة مع مادة األمسنت.
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اثلثا : أعمال الطالء
علــى الرغــم ممــا تتصــف بــه عمليــة الطــالء مــن ســهولة إال أهنــا تشــمل العديــد مــن املخاطــر قــد يكــون أمههــا التعامــل 

مــع املــواد الكيميائيــة.

 املخاطر أثناء أعمال الطالء:
1- إصابــة العاملــني ابلعديــد مــن األمــراض يف حالــة عــدم إرتدائهــم 

ملعــدات الســالمة املناســبة .)التســمم ابلرصــاص(.
2- العمل على ارتفاعات.)سالمل متحركة ومنصات وسقاالت(.

3- العمل يف األماكن الضيقة.
4- خطر إصابة العني. 

5- خطر اإلصابة من األجسام املتساقطة.
فضــالت  بســبب   والبكتــرياي  والفطــرايت  للقوالــب  التعــرض   -6

والقــوارض.  الطيــور 
7- القرب من املواد القابلة لالشتعال. 

8- أداء مهــام فيزايئيــة متكــررة. )الوقــوف لفــرتات طويلــة مــن الزمــن، 
رفــع األشــياء الثقيلــة أو غــري املالئمــة، التعــرض للحــرارة واألشــعة فــوق 

البنفسجية،الضغط العصي(.
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 التدابر الوقائية عند  التعامل مع الطالء:
1- احلصول على املعرفة الالزمة والتدريب للعمل على أرتفاعات.. 

2- حتديد السلم أو السقالة أواملنصة املناسبة لنوع العمل وفحصها قبل البدء ابلعمل.. 
3- جتنب املواقف احلرجة للجسم  مثل العمل خلف ابب مباشرة مما قد يؤدي للسقوط .

4- أخذ فرتات راحة متكررة. 
5- معرفة كيفية منع اإلصابة من املخاطر الكهرابئية. وعدم العمل ابلقرب من مسارات كهرابئية مكشوفة،واحلفاظ 

على مسافات آمنة من املعدات الكهرابئية النشطة أو خطوط املرافق. 
6- ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة واألحذية. 

7- احملافظ على مناطق العمل خالية من الفوضى واملعدات. 
8- احملافظة على هتوية جيدة أثناء الطالء. 

9- معرفة كيفية منع التعرض لروث الطيور والطيور. 
 .MSDS 10- التعرف على املخاطر الكيميائية وصحيفة بياانت سالمة املواد الكيميائية

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 

87



ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

 ممــا ال شــك فيــه عنــد الشــروع يف بــدء مشــروع مــا اننــا حباجــة ملــواد البنــاء الــي تشــمل االمسنــت والرمــل والزلــط 
واحلديــد والطــوب وخالفــه وكل منهــا هلــا مواصفــات تشــوين )ختزيــن( معينــة حــىت ال تتلــف وتفســد.

 أنواع املواد اليت يتم تشوينها يف مواقع العمل:
1- تشوين األمسنت

2-  تشوين الطوب .
3- تشوين احلديد.
4- تشوين الرمل.

أواًل: األمسنت:
الشــرتاطات  اإلمسنــت  مطابقــة  مــن  التأكــد  جيــب 
تتأثــر  خواصــه  إن  حيــث  بــه  اخلاصــة  املواصفــات 
بدرجــة كبــرية ببعــض العوامــل التكنولوجيــة املختلفــة 
مثــل نســبة املــواد اخلــام ودرجــة النقــاوة ودرجــة احلــرق 
ونعومــة األمسنــت وكذلــك املــدة وكيفيــة ختزين اإلمسنت 

اســتخدامه. قبــل 
• تشوين األمسنت

احملافظــة عليــه جافــاً  لتخزيــن األمسنــت ضــرورة  يلــزم 
متامــاً ومينــع اتصالــه ابلرطوبــة ســواء مــن اجلــو أو الرتبــة 

واخلطــوات اآلتيــة توضــح طريقــة التشــوين :
1- حيفــظ اإلمسنــت املعبــأ بوضعــه علــى طبــاىل مــن 

اخلشــب الــىت تكــون مرتفعــة عــن األرض ملنــع اتصالــه ابلرطوبــة.
2- يراعــى عــدم زايدة إرتفــاع التخزيــن عــن 10 اكيــاس حــىت التســبب زايدة اإلرتفــاع مــع إرتفــاع درجــات احلــرارة 

إىل حتجــر األمسنــت أســفل طبقــات التخزيــن
3-  يراعــى متابعــة طــرق ومعــدالت ســحب األمسنــت مــن املخــزن بتاريــخ أســبقية التوريــد وذلــك حــىت نتفــادى 

انتهــاء صالحيــة األمسنــت قبــل اســتعماله.
4- يتم تغطية األمسنت مبشمع ملنع حرارة الشمس ومياه األمطار عن األمسنت.

5-  جيب أن اليستعمل األمسنت ىف أية أعمال إذا بدت تظهر عليه شوائب أو مواد غريبة.
وقــد اثبتــت التجــارب أن ختزيــن االمسنــت يقلــل مــن قوتــه نتيجــة حتللــه والتفاعــل البطــئ للجــري الغــري متحــد مــع 
الرطوبــة ابلرغــم مــن عمــل االحتياطــات املناســبة مبــكان التخزيــن ســواء مبوقــع العمــل أو ابملخــازن وميكــن اعتبــار أن 

قــوة االمسنــت املخــزون تقــل كاآلتــى:
* التخزين ملدة )3 شهور( يكون النقص يف القوة)20-15(%

تشوين المواد في مواقع العمل
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* التخزين ملدة )6 شهور( يكون النقص يف القوة)30-20(%
* التخزين ملدة )12 شهر( يكون النقص يف القوة)50-30(%

* التخـــــزين )2 سنة( يكــــــون النقص ىف القوة)50-40(%
* التخزين ملدة ) 41/2 سنة( يكون النقص ىف القوة )60-50(%

اثنياً:الطوب
البنــاء  يتــم  فإنــه  أعمــال اخلرســانة  مــن  اإلنتهــاء  بعــد 
وربطــه  الطــوب  قوالــب  رص  عمليــة  وهــى  ابلطــوب 
ببعضــه ابملونــة حبيــث ينتــج كتلــة متجانســة متماســكة 
ميكــن أن تــوزع األمحــال املركــزة عليهــا وتوجــد أنــواع 
عديــدة للطــوب علــى حســب املــادة الــىت يصنــع منهــا 

أو حســب الغــرض مــن اســتعماله.
- تشوين الطوب

موقــع  مــن  ابلقــرب  الطــوب  تشــوين  جيــب   -1
العمــل.

2- جيــب تشــوين الطــوب علــى شــكل كراســى 
إرتفــاع الكرســى اليزيــد عــن 10 مداميــك. 

تشــوين  جيــب  ابلطــوب  البنــاء  بــدء  عنــد    -3
يتــم  ســوف  الــىت  احلوائــط  جانــى  علــى  الطــوب 

للوقــت. واقتصــاداً  للعامــل  تســهياًل  بنائهــا 
4- جيب تفادى تشوين الطوب ىف مسار واحد ويراعى تشوينه ىف أماكن متفرقة.

اثلثاً: حديد التسليح
وتنقسم إىل نوعن:

أ- حديد صلب طرى عادى 
ب – حديد صلب عاىل املقاومة

- تشوين احلديد
1-  جيب معرفة احتياج املشــروع من حديد التســليح 

قبل بدء املشــروع.
مــن  عــروق  فــوق  احلديــد  أســياخ  وضــع  يتــم    -2
اخلشــب حــىت اليصــل إليــه أى رطوبــة حــىت اليصــدأ.
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3-  يتم وضع كل نوع من احلديد على حدة على حسب أقطاره.
4- يتم تغطية أسياخ احلديد بغطاء من املشمع حلمايته من مياه األمطار ومن الرطوبة حىت اليصدأ.

رابعاً: تشوين الرمل
الرمــل وهــو يعتــر أحــد مكــوانت ركام اخلرســانة كمــا انــه 
يتــم اســتخدامه ىف خلــط املونــة ىف اعمــال املبــاىن ، والرمــل 

جيــب ان تكــون حبيباتــه كمــا يلــى :
أ - صلبــة  
ب -قوية  

جـ - نظيفة
د - خالية من الشوائب .   

هـ - خالية من عروق الطفلة والزلط الكبري .
وذلك يتم معرفته طبقا للمواصفات القياسية .

تشوين الرمــــل :
1- يفضل أن تكون منطقة التشوين مغطاه لتجنب 

     اشعة الشمس والرايح .
2- جيب تشوين الرمل ابلقرب من موقع العمل 

     تسهياًل للعامل .
3-  يتم تشوين الرمل على أرضية نظيفة جافة .

• مالحظات إضافية ألعمال التشوين:
- ال يتم التشوين يف مسالك مرور العمال أو املعدات.

- مينع تشوين املواد يف أطراف موقع العمل جتنبا لسرقتها.
- يفضل أن يكون التشوين قريبا من املوقع الذي ستستخدم عنده املواد.

- األحوال اجلوية ونوعية الطقس ابملوقع مرتبطة أرتباطا وثيقا بنوعية التشوين.
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تعتــر العــدد اليدويــة جــزء أساســى مــن حياتنــا العمليــة ، حيــث مــن الصعــب أن خيلــو أى مــكان عمــل مــن هــذه 
املعــدات الــىت تســاعدان ىف تســهيل كثــري مــن العمليــات ، ويتعــرض العاملــون الذيــن يســتخدمون املعــدات والعــدد 

اليدويــة لكثــري مــن املخاطــر مثــل اجلــروح أو الصعقــة الكهرابئيــة .

 املخاطر أثناء العمل ابألدوات والعدد اليدوية:
1- استخدام العدة غري املناسبة لنوع العمل.

2- إساءة استخدام العدة.
3- استخدام عدة مصنوعة من مواد سيئة أو مبواصفات سيئة.

4- سقوط العدة لعدم حفظها يف أماكن صحيحة. 
5- عدم استخدام أدوات الوقاية املناسبة.

 إجراءات الوقاية أثناء العمل ابألدوات والعدد اليدوية:
1- ال تستعمل أبدا عدة غري مالئمة للعمل ، جيب احلصول علي العدة املالئمة .

2-  ال تستعمل أبداً عدة بديلة مؤقتة كأن تكون مصممة لغرض آخر .
3- أتكد أن العدة ذات احلجم املناسب الصحيح ألداء العمل أبمان .

4-  جيب إبعاد أية عدد أو معدات اتلفة أو غري سليمة وعدم استعماهلا مطلقا. 
5- جيب فحص العدد اليدوية قبل استخدامها والتأكد من أهنا سليمة .

6- ال تستعمل مفاتيح الربط الي تكون فكوكها مشوهة أو ابلية .
7- ال تستعمل أدوات القطع ذات الشفرات أو النقاط الضعيفة . 

8- ال تستعمل أدوات الصدم ) الشواكيش ( ذات الرؤوس املفلطحة أو اهلشة .
9- ال تستعمل األدوات ذات املقابض اخلشبية املتشققة أو املتشظية .

10- احفظ سطوح ومقابض العدد نظيفة من الزيت ملنع انزالقها عند  
       االستعمال .

 األدوات والعدد اليدوية
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11- ال تستعمل املبارد ) Files ( الي ليس هلا مقابض .
12- احفظ العدد يف حالة نظيفة وحال االنتهاء من العمل هبا جيب تنظيفها ووضعها يف مكاهنا املعد هلا 

       )صندوق العدة ( أو تثبيتها علي احلائط .
. Insulated Handles  13-  للعمل يف األجهزة الكهرابئية تستعمل العدد ذات املقابض املعزولة

14-  ال حتفظ العدد يف جيبك أثناء العمل ويفضل وضعها يف حقيبة خاصة مع تغطية أطراف العدد ذات 
        األطراف احلادة حي ال تتسبب يف حدوث جروح .

15- جيب التأكد من أن مجيع العدد الكهرابئية اليدوية موصولة ابألرض Grounded وأن املادة العازلة علي 
       األسالك الكهرابئية اخلاصة هبا سليمة .

 )On / Off Switch( 16- جيب التأكد من أن مجيع العدد الكهرابئية اليدوية مزودة مبفتاح تشغيل وإيقاف
       قبل العمل.

 17- جيب التأكد من أن خرطوم اهلواء املضغوط املوصل ابلعدد اليدوية الي تعمل ابهلواء مربوط جيدا وذلك 
        قبل استخدام هذه العدد حي ال ينفلت خرطوم اهلواء ويتسبب يف إصابة العامل الذي يستعمل املعدة .

18- ال تقم بلي ) لوي ( خرطوم اهلواء املوصل ابلعدد اليدوية من أجل إيقاف تزويد اهلواء بل جيب إغالق 
       حمبس اهلواء .

19- ال تقذف العدد إيل أعلي أو إيل أسفل ويفضل استخدام حقيبة خاصة وحبل لرفع العدد أو إنزاهلا يف حالة 
       العمل أبماكن عالية .

20- ال تستعمل األدوات الكهرابئية اليدوية يف األماكن اخلطرة ) األماكن املوجود هبا أخبرة للمواد القابلة 
       لالشتعال ( ما مل تكن هذه املعدات مصممة للعمل يف هذه األماكن .

21- جيب فحص حجر اجللخ يف ماكينات اجللخ والتأكد من عدم وجود شروخ به وأنه غري متآكل ، كذلك 
       جيب التأكد من وجود أغطية احلماية يف أماكنها علي ماكينات اجللخ قبل استعماهلا مع ضرورة استخدام 

       نظارات السالمة Safety Goggles للوقاية من الشظااي املتطايرة .
22-  جيب التأكد من وجود أغطية احلماية علي مجيع العدد الي هبا أجزاء دوارة قبل استعماهلا . 
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نظــرا إلمكانيــة حــدوث إصــاابت انشــئة عــن ســقوط األشــياء واألشــخاص مــن علــى إرتفاعــات والــي قــد ينتــج عنهــا 
عجــز كلــي أو جزئــي أو ينشــأ عنهــا وفــاة. لــذا جيــدر بنــا أن نتحــدث عــن إشــرتاطات الســالمة عنــد تصميــم ســقالة 

أو العمــل عليهــا.
والســقالة هــي منصــة مرفوعــة علــي أعمــدة خشــبية أو معدنيــة مركبــة بطريقــة خاصــة حلمــل هــذه الســقالة وتثبيتهــا. 
وتســتخدم هذه الســقالة حلمل العمال املشــتغلني يف عمل مبكان مرتفع ومحل املعدات املســتخدمة واخلامات الالزمة 

للعمــل.

  حوادث السقاالت تقع عادة بسبب:
1- عيوب يف التصميم:

 أ- نقص يف القوائم والدعامات أو سائل الربط والتثبيت 
كالكالابت واحلبال.

 ب- استعمال املسامري بعدد غري كاف أو بطول غري مناسب.
 ج- نقص أو غياب الوردماانت أو مواسري احلماية اجلانبية    

Toe boards أو حواجز القدم Handrails
- نقص يف عرض األلواح Blanks or Boards وعدم تثبيتها أو 

إتزاهنا جيدا.
هـ- نقص وسائل الوصول إيل السقاالت )الصعود واهلبوط(

السقاالت  
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2- عيوب يف مواد تصنيع السقالة:
)هبــا كســور –  األخشــاب  مــن  معيبــة  أنــواع  اســتعمال   -

اجلفــاف(. شــديدة  أو  مبللــة  عقــد –  شــقوق – 

3- سوء االستعمال:
أ - التحميل الزائد

ب - سقوط األشياء أو القفز علي السقاالت.
ت - استعمال أمحال متحركة علي السقالة.

ث - إزالة أو إتالف احلواجز الواقية أو حواجز القدم أو جزء من األجزاء اإلنشائية للسقالة.
ج - استعمال السقاالت يف أغراض غري خمصصة هلا.

 أنـواع السقـاالت:
:Frame Scaffolds )1- السقاالت اهليكلية )ذات اإلطار

ــم تركيبهــا بســرعة شــريطة  تتكــون مــن الصلــب وهــي بســيطة يف تركيبهــا ويت
أن يكــون الســطح الــذي يتــم تركيبهــا عليــه مســتوي ، كذلــك يف حالــة عــدم 

وجــود عوائــق يف مــكان العمــل.

:Tube and Clamp Scaffolds 2- السقاالت األنبوبية 
تســتخدم لألعمــال الصعبــة الــيت ال ميكــن اســتخدام الســقاالت اهليكليــة 
هبــا نظــرا لوجــود عوائــق أو صعوبــة الوصــول إليهــا. كمــا حتتــاج لوقــت أطــول 

لرتكيبهــا ، ويتــم اســتخدامها بكثــرة يف األعمــال الصناعيــة.

.Modular System Scaffolds 3- السقاالت النموذجية 
ميتــاز هــذا النــوع مــن الســقاالت بســهولة الرتكيــب وعــدم احلاجــة ألشــخاص 

متخصصــن لرتكيبهــا حيــث أماكــن الرتكيــب اثبتــة. 
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.Rolling Scaffolds 4- السقاالت املتحركة
يســتخدم هــذا النــوع مــن الســقاالت يف عمليــات الطــالء والرتكيبــات الكهرابئيــة 
وصيانــة أجهــزة التكييــف والتدفئــة ، وللســقاالت املتحركــة عجــالت يف قاعدهتــا 

وهلــا وســائل أتمــن لتثبيتهــا ومنــع حركتهــا أثنــاء العمــل.

 متطلبات واشرتاطات عامة:
.)Working Load(1- كل سقالة جيب أن تصمم حبيث تتحمل علي األقل أربعة أمثال احلمل العامل

2- يتم تركيب وتعديل السقاالت بواسطة رجال متخصصني ومؤهلني هلذا العمل.
3- حيظر بناء وتركيب السقاالت علي الراميل والرصات حيث تكون عرضة لإهنيار.

4- احلواجــز الواقيــة )الوردمــاانت( القياســية تصنــع مــن اخلشــب أو املواســري أو الــزوااي احلديديــة ، وتتكــون مــن حاجــز 
علــوي Top Rail وإرتفاعــه ال يقــل عــن 42 بوصــة وحاجــز متوســط أفقــي ويقــع يف منتصــف املســافة بــني احلاجــز 

.Plat Form العلــوي وأرضيــة املنصــة
5- تركب احلواجز الواقية علي أعمدة رأسية Vertical Posts أو قوائم وتتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافات 

متســاوية طول املســافة الواحدة 8 قدم.
6-  جيــب أن تكــون هــذه احلواجــز مبتانــة كافيــة حبيــث ميكــن أن تتحمــل محــال واقعــا علــي أي نقطــة فيهــا ويف أي 

إجتــاه – مقــداره ال يقــل عــن 200 رطــل.
7- حاجــز أو عارضــة القــدم Toe-board: تــزود منصــات الســقاالت بعــوارض أو حواجــز للقــدم تثبــت علــي 

جوانــب وحــواف أرضيــة املنصــة ملنــع ســقوط العــدد واملــواد منهــا. ويكــون أقــل إرتفــاع هلــذه احلواجــز 4 بوصــة.
.Ways of Access 8- وسائل اإلقرتاب والوصول إيل السقالة

9- الســالمل النقــايل ال يســمح ابســتخدامها إذا زاد ارتفــاع املنصــة عــن 12 قــدم ، كمــا جيــب يف حالــة اســتخدام 
الســالمل النقــايل أن يتــم تــرك مســافة مــن الســلم فــوق املنصــة ال تقــل عــن 3 قــدم امــا الســالمل الثابتــة يفضــل اســتخدامها 

يف الســقاالت الــي يزيــد إرتفاعهــا عــن 12 قــدم ، كمــا جيــب األخــذ ابإلعتبــار أن يتــم عمــل بســطة كل 30 قــدم.
10- جيــب ربــط الســقالة إيل املبــين أو إيل أي هيــكل صلــب يف حالــة  زايدة ارتفــاع الســقالة عــن أربعــة أمثــال أبعــاد 

قاعدهتــا.
11- تعتمــد قــوة ومتانــة أيــة ســقالة علــي القاعــدة وترجــع معظــم حــوادث اهنيــار الســقاالت إيل ضعــف القاعــدة ، لــذا 

جيــب االهتمــام بقــوة ومتانــة القاعــدة.
12- جيب تثبيت ألواح معدنية أسفل أرجل السقالة ملتانة تثبيتها.
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13- يتم ربط السقاالت ابملبين مبسافات ال تزيد عن 30 قدم أفقيا و26 قدم رأسيا.
14-جيب توفري وسائل احلماية من السقوط Fall Protection من السقاالت الي يزيد ارتفاعها عن 10قدم

15- جيب عدم السماح بدهان السقاالت أبي طالء ميكن أن خيفي أو يغطي أية عيوب ابأللواح.
16- جيــب عــدم الســماح بتخزيــن املــواد واخلامــات والعــدد علــي الســقاالت كمــا جيــب إخــالء الســقاالت مــن هــذه 

املــواد عنــد هنايــة كل ورديــة عمــل.
17- جيب ترك مسافة ال تقل عن 10 قدم بني السقاالت وخطوط توصيل الكهرابء.

18- يف حالة السقاالت املعلقة جيب أن تتحمل حبال الربط 6 مرات احلمولة الكلية للسقالة + وزهنا.
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 املتطلبات العامة للسالمل : 

• جيب تفريغ املنطقة جوار السلم من األعلى أو األسفل من أي شيء
• جيب أن تكون مستوى الدرجات وأبعادها موحدة ومثبتة جيدا

• جيب أن تكون املسافة بني الدرجات 10-14 انش
• السلم جيب أن يكون خايل من مسببات االنزالق ونظيف.

• استخدام السالم ملا حدد من أجله فقط.
• ال تقم بربط سلمني معا من أجل الطول ما مل يصمم لذلك .

• أمن وثبت السلم ملنع حتركه أثناء العمل عليه.
• جيب أن تكون مستوى أرضية السلم أفقية و اثبتة متاما.

• ال تستخدم السلم على األرضيات الزلقة ما مل تؤمن االحتياطات.
• افحص خلو السلم من التكسر أو األجزاء املفقودة.

• أتكد من أن درجات السلم مضادة لالنزالق.
• بعد قاعدة السلم عن اجلدار تساوي 4/1 االرتفاع عن األرض.

• عرض السلم ال يقل عن 11.5 انش.
• يتحمل أربع مرات الوزن املسموح به عليه.

• مينع طالء أو ورنشة السالمل اخلشبية .
• جيب أن يرز السلم عن السطح 1مرت كما يتم ربطه.

• الســالمل الثابتــة بطــول 8 أمتــار جيــب توفــري محايــة قفصيــه )دوران(.منطقــة 
راحــة بعــد كل مخســني مــرت.

• السالمل جوار مناطق الكهرابء فقط من النوع اخلشي أو الفيرجالس.
• ال تستخدم آخر درجة للقدم أترك درجتني علويتني.

• وجهــك دائمــا للســلم صعــودا ونــزوال دائمــا وتوجــد يــد واحــدة علــى 
األقــل قابضــة علــى درجــة الســلم.

• ال حتمل أي شيء  ميكن أن يفقدك توازنك.

الساللم
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األماكــن احملصــورة أو املغلقــة: هــي األماكــن الــي مل تصمــم لعمــل األفــراد 
بداخلهــا وأيضــا طــرق اخلــروج منهــا ال تتــم بســرعة وســهولة 

 وتعــرف معايــري األوشــا األماكــن املغلقــة أبهنــا األماكــن الــي تكــون مغلقــة 
ابســتمرار وهــى كبــرية احلجــم وهلــا وســائل دخــول حمــددة وغــري مصممــة 

للعمــل أو التواجــد هبــا بصفــة مســتمرة.
 األماكن املغلقة اليت حتتاج إىل تصريح عمل لدخوهلا هي:

- أانبيب اجملارى - املاهنوالت  
- صوامع الغالل - خزاانت البرتول  

- حاوايت السفن - األنفاق   
- الغالايت - اخلزاانت األرضية  

- خطوط األانبيب   - احلفر
- اآلابر                           

 املخاطر احملتملة داخل األماكن املغلقة:
 Atmospheric Hazards 1. املخاطر ىف جو العمل

 Mechanical & Electrical Hazards 2. املخاطر امليكانيكية والكهرابئية
 Physical Hazards 3. املخاطر الطبيعية

Engulfment Hazards 4. خماطر اإلجتياح
1- املخاطر ىف جو العمل:

أ-  نقص أو زايدة نسبة األكسيجن:
نســبة االوكســيجني ابجلو  املســموحة للعمل داخل األماكن املغلقة جيب أال تقل 

عــن19.5 %  كمــا جيــب أال تزيــد عــن 23.5 % .
ب- خماطر اإلشتعال:

املــواد  هــي:  املغلقــة  األماكــن  ىف  وجودهــا  احملتمــل  لالشــتعال  القابلــة  املــواد 
البرتوليــة – امليثــان – كريتيــد اهليدروجــني – غــاز أول أوكســيد الكربــون ..

ت- الغازات السامة:
الغــازات الســامة احملتمــل وجودهــا ابألماكــن املغلقــة هــى غــاز كريتيــد  - أخطــر 

الكربــون. أوكســيد  اول  غــاز  اهليدروجــني، 

العمل داخل األماكن المغلقة
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 2- املخاطر امليكانيكية والكهرابئية:
- احلركــة غــري املتوقعــة للمعــدات امليكانيكيــة داخــل األماكــن املغلقــة قــد 
تتســبب يف وقــوع إصــاابت للعاملــني هبــذه األماكــن، ومثــال هلــذه املعــدات: 

اخلالطــات ، الســخاانت ، .....اخل.
- تفريــغ الشــحنات الكهرابئيــة مــن احملــركات الكهرابئيــة داخــل األماكــن 

املغلقــة.
3- املخاطر الطبيعية والفيزايئية:

- تفاوت وإختالف درجات احلرارة )برودة ، سخونة(
- وجود مواد كيميائية حارقة

- وجود حشرات وزواحف ابألماكن املغلقة
- الضوضاء العالية

- خماطر اإلنزالق والتعثر والسقوط
- اإلضاءة غري الكافية 

- عدم إستخدام معدات وآالت العمل السليمة قد تسبب اإلصابة للعاملني
- حمدودية املداخل واملخارج للمكان املغلق. 

 4- اإلجتياح:
- حركة املواد داخل املكان املغلق تسبب أنواع كثرية من اإلصاابت.

- دخول املواد البرتولية أو املواد السائلة إىل اخلزاانت أثناء العمل بداخلها.
- حركة الغالل داخل صوامع الغالل وإجتياحها للعاملني بداخلها.
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- إهنيار جوانب بئر احلفر أثناء عمل العمال.
   إجراءات الدخول والعمل داخل األماكن املغلقة:

قبــل الدخــول والعمــل داخــل أي مــكان مغلــق ســواء خــزان أو بئــر  جيــب صــرف تصريــح دخــول هلــذه األماكــن وحيتــوى 
علــى املعلومــات اآلتيــة علــى أقــل تقديــر:             

• إسم وموقع املكان املغلق
• الغرض من الدخول للمكان املغلق

• التاريخ ومدة صالحية التصريح
• أمساء األشخاص الذين سوف يدخلون للعمل داخل املكان املغلق

• أمساء األشخاص الذين سوف يتواجدوا خارج املكان املغلق
• اسم املشرف املسئول عن العمل

• كشف ابملخاطر احملتملة
• طريقة عزل والتحكم ىف هذه املخاطر

• الشروط املقبولة للدخول: نسبة األوكسجني ، نسبة وتركيز املواد القابلة لإشتعال ، تركيز املواد السامة.
• الوسائل املتاحة واملتوفرة لعمليات اإلنقاذ

• وسائل اإلتصاالت مع األشخاص الذين سوف يدخلون للعمل ابملكان املغلق
• املعدات املطلوبة ومهمات الوقاية الشخصية املطلوبة

• مجيع الشروط اخلاصة األخرى املطلوبة لتأمني العمل داخل املكان املغلق.

• هتوية املكان املغلق:
يتــم إجــراء التهويــة امليكانيكيــة بواســطة شــفاطات اهلــواء املناســبة , ويفضــل أن تــدار 

هــذه الشــفاطات بواســطة اهلــواء املضغــوط.

 مسئولية األشخاص الذين سوف يدخلون للمكان املغلق:
- قبل الدخول التأكد من أن نسبة األوكسجني ال تقل عن %19.5 .

- نسبة األخبرة القابلة لإشعال ال تزيد عن %10.
- تركيز املواد السامة أقل من اجلرعات املقررة واملسموح هبا.

- التأكد من أن مجيع احملابس مغلقة ومؤمنة كذلك مجيع التوصيالت الكهرابئية معزولة ومؤمنة.
- توفر مجيع مهمات الوقاية الشخصية املطلوبة ألداء العمل أبمان.
- توفر طريقة اتصاالت مناسبة مع األشخاص خارج املكان املغلق.

- مغادرة املكان فوراً يف حالة وقوع حاالت طارئة.
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 مسئولية الشخص املكلف ابملراقبة خارج املكان املغلق:
- التواجد عند فتحة الدخول مســتعدا للتصرف يف حاالت الطوارئ 

وال يتم تكليفه أبداء أية أعمال ســوى املراقبة.
- أن تكــون لديــه املعرفــة والدرايــة ابســتخدام أجهــزة التنفــس املــزودة 

للهــواء كذلــك اســتخدام معــدات إطفــاء احلرائــق.
- أن يقــوم مبراقبــة حبــال اإلنقــاذ املربــوط هبــا العاملــني داخــل املــكان 

املغلــق والتنبــه لإشــارات الــواردة منهــم ســواء بواســطة هــذه احلبــال أو أبيــة وســيلة اتصــال أخــرى
- مراقبة احملابس واملفاتيح املغلقة بصفة مستمرة

- احملافظة على املكان اجملاور للمكان املغلق خاليا من مجيع العوائق
- الطلب من العاملني داخل املكان املغلق مغادرته فورا ىف حالة وقوع أية حاالت خطرة

- طلب املساعدة من فرق الطوارئ واإلنقاذ يف حالة ضرورة إنقاذ وإخراج أي شخص من داخل املكان املغلق.

 وسائل احلماية الشخصية:
عندما ال نستطيع التحكم يف األخطار املوجودة يف األماكن املغلقة فإن ارتداء وسائل احلماية

الشخصية سيكون اخليار الوحيد للسيطرة على املخاطر ومن هذه الوسائل:
- مالبس العمل املناسبة.  - خوذة سالمة.     

- نظارات سالمة.     - قفازات سالمة. 
- حذاء سالمة مناسب.    - أسطوانة تنفس ابهلواء املضغوط مناسبة للعمل داخل املكان املغلق 

- أجهزة كشف الغازات السامة اخلطرة واملواد املشتعلة واملتفجرة. 
 - مصباح يدوي مناسب )عادي أو مقاوم لالنفجار(

- حزام سالمة.     - حبل سالمة. 
- آلة إنقاذ) رافعة(. - سلم جناه.     

- طفاية ملكافحة احلريق.  - وسيلة اتصال.    
- أي وسائل محاية أخرى يتطلبها العمل.
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أكثــر  مــن  اليدويــة  والتحميــل  املناولــة  أعمــال  تعتــر 
املهــام يف األعمــال اإلنشــائية يف البيئــة اليمنيــة ، وأيضــا 
تعتــر مــن أكثــر الوظائــف الــي تكثــر فيهــا حــوادث 

العمــل واإلصــاابت املزمنــة .
 إجــراءات الســالمة يف اعمــال الرفــع و املناولــة 

اليدويــة:
- تقديــر احلمولــة وحجــم العمــل قبــل رفعهــا وأن ال 

يزيــد احلمــل الواحــد عــن 22 كــج.
- يتطلــب الرؤيــة الواضحــة أثنــاء رفــع ونقــل أي محولــة 

والعمــل علــى إزالــة كافــة املعوقــات ووجــود مســاحة خاليــة للحمــل.
- التأكد من عدم وجود أي أطراف حادة أو أسالك مع إرتداء القفازات لذلك.

- الوقوف ابلقرب من املادة حبيث تكون املسافة بني قدمي العامل 20سم إىل 30سم.
- إمساك املادة املنقولة إبحكام من األطراف وإبقاء الظهر مستقيماً مع عدم تغيري وضعية املسك أثناء النقل.

- عدم ثين الظهر أثناء العمل وإذا كان هناك إصابة يتم وقف العمل .
- التحقق من حمتوايت الراميل واإلسطواانت عند نقلها مع إختاذ اإلجراءات الوقائية يف حالة إنسكاهبا.

- التحقق من إغالق سدادات الراميل وأغطية اإلسطواانت إبحكام مع إستخدام أدوات ميكانيكية لعمليات النقل.
- وضع اإلسطواانت والراميل بشكل عمودي. 

الرفع والمناولة اليدوية
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يعتــر الســقوط مــن أكثــر املخاطــر الــي تســبب إصــاابت بليغــة للعاملــني، ويتعــرض مــا 
بني 150 – 200 عامل للوفاة وحوايل 100000 يتعرضون لإصابة كل سنة بسبب 

حــوادث الســقوط يف مواقــع اإلنشــاءات املختلفــة.

 وسائل وأنظمة منع السقوط:
1- نظام الدرابزين.

2- الوسائل الشخصية ملنع السقوط.
3- نظام اإليقاف احملدد.

4-  نظام املتابعة املستمرة.
5- نظام شبكة السالمة.
6-  نظام حبال التحذير.

 إجراءات السالمة للوقاية من السقوط:
- احلفاظ على موقع العمل نظيفاً ومرتباً لتجنب اإلنزالقات والسقوط الكثرية.

- إستخدام وسائل احلماية من السقوط.
- إستخدام املمرات املناسبة وتفادي الطرق املختصرة مع التمسك بدرابزين السالمل والدرج.

- إرتداء أحذية السالمة املعتمدة.
- التخلــص مــن النفــاايت والزيــوت املوجــودة علــى األســطح 

واألرضيــات.
حركــة  مــن  حتــد  الــي  والعوائــق  األضــرار  عــن  اإلبــالغ   -

ملــني. لعا ا
- التأكــد مــن إغــالق مجيــع الفتحــات املؤقتــه يف املمــرات 

إبحــكام.
- عــدم تــرك العوائــق يف املمــرات والــدرج مثــل أســالك اللحــام 

واألســالك الكهرابئيــة وغريهــا مــن األدوات.

اإلنزالق والسقوط 
وأخطار المواد المتساقطة
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- عدم التسرع أو الركض يف املمرات فذلك يزيد من وقوع احلوادث.
- عدم السري دون وضوح يف الرؤية.

 إجراءات السالمة للوقاية من املواد واملعدات املتساقطة:
- إبعاد مجيع املواد واألدوات من حافة السطوح أو احلفر مسافة نصف مرت ما يعادل قدمان لتجنبها من السقوط.

- إرتداء خوذة السالمة دائماً ابلشكل الصحيح.
- التعرف على مجيع األدوات احملمولة من معدات يدوية وكهرابئية وعمليات الرفع وإجراء سالمة السقاالت.

- جتهيز مجيع العاملني ابملعدات املناسبة للحماية من السقوط.
- تدريب كافة العاملني الذين يعملون يف أماكن مرتفعة على طريق استخدام وسائل احلماية من السقوط.

- معاينة معدات احلماية من السقوط قبل وبعد اإلستخدام.
- إستخدام أحزمة اجلسم الكاملة واحلبال القصرية وخطوط النجاة.

- إبعاد املعدات التالفة والغري صاحلة لإستعمال.
- عدم الربط بني حبلني قصريين مع بعضهما البعض.
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توجــد العديــد مــن التجهيــزات واملــواد يف مواقــع العمــل الــي تدخــل يف تكوينهــا مــواد كيميائيــة ضــارة جــدا ، وقــد ال 
تكــون ملحوظــة للعامــل البســيط، وتوجــد املــادة الكيميائيــة يف بيئــة العمــل ىف إحــدى الصــور التاليــة :

- الغازات واألخبرة .
- األتربة ) عضوية -غري عضوية (.

- السوائل) األمحاض - القلوايت - املذيبات(.
لذلك تعتر املواد الكيميائية من أشد وأخطر ما يواجهه اإلنسان ألسباب كثرة نذكر منها ما يلي :

- أن املواد الكيميائية أتخذ أكثر من شكل فهى تتواجد على صورة ) سائلة - غازية - صلبة ( .
- أن قدرة نفاذها إىل جسد اإلنسان سريعة عن طــريق ) اجلهاز التنفسي واهلضمي ومالمسة اجللد(.

- أتثريها عايل على بعض أعضاء اجلسد وابلتايل فأهنا تؤثر فيه أتثرياً سيئا مثل تليف الرئة وتسمم الدم .

 اشرتاطات السالمة الواجب توافرها لوقاية العاملن من خماطر املواد الكيميائية:
جيب توفري الوسائل الفنية الفعالة للوقاية من املواد الكيميائية الضارة مثل: 

- استبدال املواد الي تستخدم مواداً ضارة ابلصحة أبخـرى غري ضارة أو أقل ضرراً .
- عــزل العمليــات الضــارة ابلصحــة ىف أماكــن خاصــة هبــا لتقليــل عــدد العمــال املعرضــني مــع تدبــري 

وســائل الوقايــة هلــذا العــدد القليــل مــن العمــال .
- استخدام طرق الرتسيب أو الرتطيب للتخلص من األتربة أو األدخنة الضارة.

- اســتخدام التهويــة ســواء كانــت هتويــة عـــامة أو هتويــة موضعيــة جبــوار مــكان تصاعــد الغــازات واألخبــرة 

التعامل مع المواد الكيميائية بالموقع
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تنفــس العمــال . أو األدخنــة أو األتربــة الضــارة لتجميعهــا والتخلــص منهــا قبــل أن تصــل إىل حميــط 
- اســتخدام الكنــس ابلشــفط أو بعــد الرتطيــب إلزالــة األتربــة أو الشــوائب مــن 
أماكــن ترســبها حــىت ال تتصاعــد إىل اهلــواء مــرة أخــرى ويستنشــقها العمــال إذا 

اســتخدمت طريــق الكنــس العاديــة. 

صحيفة بياانت السالمة الكيميائية
نشــرة  هــي إختصــار Material safety data sheet وهــى   MSDS   
الســالمة اخلاصــة ابملــواد الكيميائيــة اخلطــرة حيــث ميكــن أن جتــد هبــا مجيــع 
واملــواد  العلــب  علــى  موجــودة  وهــي  ابملــادة.   اخلاصــة  اهلامــة  املعلومــات 

الكيميائيــة. املــواد  الــي حتتــوي علــى  والراميــل 

 كيفية الوقاية من املواد الكيميائية:
- جيــب إجــراء القياســات الدوريــة الالزمــة للمخاطــر الكيميائيــة ىف بيئــة العمــل تبعــاً لنــوع النشــاط املــزاول 

وتســجيلها ومقارنتهــا بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أهنــا ضمــن احلــدود املســموح هبــا .
- جيــب توفــري مهمــات الوقايــة الشــخصية للعاملــني والــي تتناســب مــع طبيعــة العمــل الــذي يقومــوا بــه وان تكــون 

مطابقــة للمواصفــات الفنيــة لذلــك .
 - جيــب توفــري امليــاه الكافيــة لالغتســال أو االســتحمام للعمــال بعــد انتهــاء الــدوام وقبــل مغادرهتــم مــكان العمــل إلزالــة 

مــا يعلــق ابجلســم مــن ملــواثت كيميائيــة ضــارة .
 - جيــب توفــري أماكــن لتنــاول العمــال للطعــام بعيــداً عــن أماكــن العمــل ) التعــرض( ومينــع تنــاول الطعــام أو الشــراب 

أو التدخــني داخــل أماكــن العمــل.
 - جيــب توعيــة العاملــني مبخاطــر املــواد الكيميائيــة املوجــودة يف بيئــة العمــل وكيفيــة محايــة أنفســهم منهــا وااللتــزام 

ابلتنبيهــات والتحذيــرات الــي تصــدر عــن الشــركات املنتجــة للمــواد الكيميائيــة .
- توفــري التهويــة املالئمــة داخــل املخــازن ليضمــن ســالمة املــواد املخزونــة مــع الوضــع يف االعتبــار مراجعــة وســائلها 

الصناعيــة تباعــا وتشــغيلها يف إطــار قواعدهــا الفنيــة .
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ســوء نظــام وترتيــب بيئــة العمــل هــي أحــد األســباب الرئيســية لوقــوع احلــوادث يف الكثــري مــن مواقــع العمــل ســواء 
مكاتــب أو مشــاريع ، كمــا أنــه إنعــكاس لســلوكيات العمــل وتصرفــات العمــال ، فاملوقــع ســىء التنظيــم والرتتيــب 
هــو موقــع غــري آمــن ، بينمــا يتصــف املوقــع النظيــف اجليــد التخطيــط والرتتيــب أبنــه موقــع آمــن منخفــض احلــوادث 

واإلصــاابت. لذلــك هنــاك إجــراءات جيــب التقيــد هبــا وهــي:
• توعية العاملني يف املواقع أبمهية النظافة وكيفية إتباع التعليمات بذلك.

• التخطيط السليم وتعريف العمال خبطة وتعريف األخطار
 ) Hazards Identification Plan (  الي ممكن تواجه عملهم يف املوقع.

• عمــل الطــرق الســليمة مــع تزويدهــا ابللوحــات اإلرشــادية والتحذيــرات وتنظيــف 
الطــرق املســفلتة مــن األتربــة والعوائــق.

مــع  العمــل  ونظيفــاً يف مواقــع  يكــون ابرداً  للشــرب وأن  الصــاحل  املــاء  توفــري   •
واحــدة. ملــرة  تســتخدم   )Paper Cup( ورقيــة  بكاســات  تزويدهــا 

 Fire( مــع محايتهــا مــن احلرائــق )Smoking Area( توفــري مناطــق للمدخنــني •
.)Protection

• جيــب إزالــة مجيــع النفــاايت  )Trash(يوميــاً بعــد هنايــة كل عمــل يومــي وتنظيــف 
موقــع العمــل وتوفــري براميــل جلمــع النفــاايت يف كافــة مواقــع العمــل . 

• توفري دورات مياه داخل األماكن الثابتة مع تزويدها ابلتهوية اجليدة  واإلهتمام بنظافتها .
• توفري أماكن للطعام  مؤهلة جيداً لتناول الطعام مع وجود التهوية اجليدة ومحامات للغسيل.

• عمل مواقف للمركبات والسيارات وعدم الوقوف قريبًأ من أماكن العمل

التخطيط والنظافة والترتيب
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)Lockout/Tag out( عالمات اإلقفال

هــذه العالمــات تســتخدم للتحكــم أبجهــزة الســيطرة هتــدف لتقفيــل النظــام كالدوائــر الكهرابئيــة 
أو قطــع مفاتيــح الكهــرابء وكذلــك الصمامــات امليكانيكيــة أو أي نظــام آخــر وتســتخدم ملنــع أي 
حــوادث أو إصــاابت حبيــث تكــون حتذيــر لــكل عامــل يف موقــع العمــل أثنــاء عملهــم علــى املعــدات 
والبــد مــن وجــود تصريــح عمــل مــع التحقــق والتأكــد مــن مســئول الســالمة ومصــدر التصريــح علــى 

وجــود عالمــات اإلقفــال وتكــون موضحــة يف تصريــح العمــل. 

        تصاريح العمل في الموقع
تصاريــح العمــل عبــارة عــن وثيقــة خطيــة رمسيــة تســتخدم ملراقبــة األعمــال الــي مت حتديدهــا علــى أهنــا تنطــوي علــى خماطــر 

حمتملــه أو تقــع يف أماكــن أخطــر ويســتخدم تصريــح العمــل لتحديــد األوضــاع 
والظــروف التفصيليــه للعمــل مــع التقيــد هبــا.

عنــد إصــدار تصريــح العمــل جيــب مراقبتــه مــن قبــل االشــخص الــذي أصــدره 
وكذلــك مــن قبــل املســتلم هلــذا التصريــح.

• أنواع تصاريح العمل:
1. األعمال احلارة: وهي األعمال الي تتطلب إجراء القص واللحام... إخل.

2. األعمال يف األماكن املغلقة: وهي الدخول إىل أماكن حمصورة مثل  
     اجملاري أو اآلابر ... إخل.

3. األعمال الباردة: وهي الي تستخدم فيها فقط األدوات اليدوية كاحلفر 
     مبعدات يدوية أو الصبغ ... إخل.

4. األعمال يف الغاز: وتتطلب هذه األعمال الدقة واملتابعة ألهنا أخطرها كالعمل يف املعامل وأابر الغاز ... إخل.

مالحظه هامة :
 جيب وضع تصريح العمل يف نفس مكان العمل مع وجود مستلم التصريح ملتابعة السالمة.
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العمل في مشاريع على الطرق

 تقــوم بعــض املشــاريع يف مناطــق مالمســة للطرقــات وخطــوط الســري ، وهنــاك إجــراءات وإرشــادات جيــب التقيــد هبــا 
أثنــاء العمــل يف الطــرق لتجنــب أي حــادث وتقلــل مــن اإلصــاابت وهــي:

• قبــل بــدء أي مشــروع علــى الطرقــات  وإغــالق الطريــق أو جــزء منــه جيــب طلــب تصريــح ابلعمــل مــن املصــدر 
املختــص إلصــدار التصاريــح قبــل اإلغــالق.

• وضــع احلواجــز واإلشــارات التحذيريــة حــول جــدران احلفــر مبســافة مناســبة  ، وكذلــك عمــل لوحــات حتذيريــة قبــل 
املوقــع خبمســني مــرت كحــد أدىن حلمايــة العمــال مــن أي خطــر حمتمــل ومحايــة املواطنــني وممتلكاهتــم.

• توفري اإلانرة الليلية بشكل واضح مع وجود اإلشارات واللوح اإلرشادية العاكسة.
ليــال يف الطــرق العامــة املفتوحــة إلصــدار اإلشــارات  • توفــري شــخص مســاند )Flagman( إذا تطلــب العمــل  

التحذيريــة.
• إذا كان العمــل يف الليــل جيــب علــى الشــخص املســاند لبــس صدريــة عاكســة مــع تزويــده بعلــم عاكــس أيضــاً 

للتوضيــح.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
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اإلدارة البيئية

محايــة البيئــة والوقايــة مــن التلــوث مــن املهمــات الصعبــة الــي جيــب احلفــاظ عليهــا  لتقليــل الضــرر علــى اجملتمعــات حــول 
مناطــق املشــروع ، وقــد ختلــق إشــكاليات مــع اجملتمعــات احمليطــة.

• اإلجراءات الوقائية إلدارة البيئة يف املوقع :
- تدريــب العاملــني وعمــل محــالت توعيــة يف موقــع العمــل وإطالعهــم علــى اإلجــراءات البيئيــة وإدارة النفــاايت. 

واحملافظــة علــى امليــاه.
- اإلبالغ عن أي تسرب أو إنسكاب مهما كان حجمه.

- اإلبالغ والتحذير من مستوايت الضجيج املتصاعدة.
- التخلص من املواد املتلوثه يف حاوايت خاصة مع احملافظة على نظافة املوقع. 

- إرشاد مجيع العاملني حول كيفية معاجلة وإدارة ونقل النفاايت الناجتة من منطقة عملهم.
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اللوحات اإلرشادية في موقع العمل

املخاطــر يف مــكان العمــل حتتــاج ايل تعريفهــا وتوضيحهــا لتنبيــه العاملــني للخطــر الناتــج عنهــا ويتــم ذلــك بواســطة 
األلــوان املميــزة والعالمــات اإلرشــادية املميــزة.

 )OSHA( وهنــاك تشــريعات عديــدة يف هــذا الشــأن منهــا تشــريعات إدارة الســالمة والصحــة املهنيــة األمريكيــة
كذلــك املعهــد األمريكــي الوطــين للمواصفــات القياســية ، واأللــوان املميــزة توضــح وتعــرف نــوع اخلطــر وابلتــايل تســاعد 

العامــل علــي التعــرف علــى درجــة اخلطــورة ويقــود ذلــك ايل تقليــل إحتمــاالت اإلصابــة.
ANSI , OSHA واجلدول التايل يوضح رمز األلوان اإلرشادية لكال من

التطبيق املعىن   اللون  

الالفتات اإلرشادية ، احلاوايت املأمونة DANGER خطر RED  األمحر
أزرار اإليقــاف يف حــاالت الطــوارئ والتعــرف

علــي معــدات احلريــق 
STOP قف RED  األمحر

الالفتات اخلاصة مبخلفات املواد املعدنية
 املخاطر البيولوجية
BIOSAFETY

 الرتقايل الفلورسنت
Fluorescent Orange

 الرتقايل و األمحر
Orange - Red

 للتحذير من خماطر القفز والسقوط – احلاوايت املأمونة
للمواد املتفجرة واملواد اآلكلة

التحذير
 CAUTION

Yellow األصفر

 أجزاء من املعدات – املعدات الدوارة اليت قد تسبب
اجلروح والسحق

التحذير
 WARNING

Orange الرتقايل

 أماكن معدات االسعافات األولية أماكن معدات السالمة:
أدشاش السالمة – أجهزة التنفس SAFETY األمان Green  األخضر

الالفتات – لوح اإلعالانت
 معلومات

Information
Blue األزرق

عالمات املرور ، السالمل ، اإلجتاهات Boundaries احلدود
 األسود ، األبيض / األصفر أو خليط من

األسود مع األبيض أو األصفر

األشعة السينية ، ألفا ، بيتا ، جاما املواد املشعة
 التحذير من اإلشعاع

Radiation Caution
Magenta اللون البنفسجي

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
للعاملين واإلستشاريين 

بالصندوق االجتماعي للتنمية 

111



ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

• تقسيم األوشا للعالمات التحذيرية:
يتــم تقســيم العالمــات التحذيريــة واإلرشــادية ىف مواصفــات األوشــا إىل ثالثــة 

أنــواع:
: Danger Signs عالمات اخلطر

- توضح وجود خطر وشيك وضرورة إختاذ إجراءات إحرتازية
- تنــص مواصفــات األوشــا علــى إســتخدام اللــون األمحــر ، اللــون األســود ، 

اللــون األبيــض ىف هــذه اللوحــات حســب الشــكل أدانه:
: Caution Signs عالمات التحذير

- حتذر من خماطر كامنة Potential Hazards أو من تصرفات غري آمنة.
- اللــون األساســى هلــذه العالمــات هــو اللــون األصفــر )خلفيــة اللوحــة( واللــون 
األســود )النافــذة( واللــون األصفــر لكتابــة احلــروف ىف حالــة الكتابــة داخــل 
النافــذة ذات اللــون األســود ، ويتــم كتابــة احلــروف ابللــون األســود ىف اخللفيــة 

الصفــراء ، وحســب الشــكل األتــى:
عالمات اإلرشادات:

- يتم إستخدامها عندما تكون هناك حاجة لإرشادات العامة واإلقرتاحات اخلاصة أبمور السالمة.
- حتــدد األوشــا أبن تكــون اخللفيــة ابللــون األبيــض ، انفــذة ابللــون األخضــر واحلــروف ابللــون األبيــض. حســب 

أدانه. الشــكل 
: ANSI العالمات التحذيرية اخلاصة ب

 Danger Signs 1. عالمات اخلطر

 Warning Signs 2. عالمات التنبيه

 Caution Signs 3. عالمات التحذير

 Notice Signs 4. عالمات املالحظات

 General Safety Signs 5. عالمات اإلرشادات العامة

 Fire Safety Signs 6. عالمات معدات اإلطفاء
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ميثــل العاملــون يف اجملــال املكتــي الشــرحية االكــر يف معظــم املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة. وقــد يتصــور البعــض ان هــذا 
النــوع مــن العمــل مريــح ال حيــوي اي خماطــر صحيــة. لكــن الدراســات يف هــذا اخلصــوص اثبتــت غــري ذلــك.

• ملاذا قواعد األمن والسالمة أثناء العمل يف املكاتب؟
يظــن البعــض أن األعمــال املكتبيــة الــي تعتمــد علــى اجللــوس لفــرتات طويلــة مــن أســهل األعمــال وال يوجــد هبــا أي 
نــوع مــن الشــقاء نظــرًا لرفاهيتهــا يف عــدم التحــرك إال يف الضــرورة ممــا جيعــل اجلســم ســاكًنا لفــرتات طويلــة، ولكــن علــى 

عكــس مــا يعتقــد اجلميــع هــذا األمــر غــري صحيــح.
• أثبتــت الدراســات العلميــة احلديثــة أن اجللــوس لفــرتات طويلــة يــؤدي إىل مخــول اجلســم مــا يســبب أمــراض عديــدة يف 

العظــام ابإلضافــة إىل تعزيــز فرصــة اإلصابــة أبمــراض الشــيخوخة.
• اجللــوس لفــرتات طويلــة جــًدا يقلــل مــن كفــاءة عمــل البنكــرايس  ممــا جيعــل ضــخ األنســولني يف الــدم ضعيــف، وقــد 

يصــاب الشــخص مبــرض الســكري.
• اجللوس لفرتة طويلة يقلل تدفق الدم إىل الدماغ، مما يؤثر ابلسلب على وظائف املخ.

• اجللــوس طــوال اليــوم يؤثــر علــى عمــل اجلهــاز اهلضمــي بشــكل ســليم، ممــا جيعــل الشــخص أكثــر عرضــة لإصابــة 
ابإلمســاك واالنتفــاخ واحلموضــة.

• يؤثــر مخــول اجلســم ايًضــا علــى تدفــق الــدم الــكايف للعظــام، ممــا يســبب أالم الظهــر والرقبــة، ويصيــب العمــود الفقــري 
ابلتلف. 

• اجللــوس لفــرتات طويلــة  يزيــد مــن تراكــم الدهــون يف الشــرايني وخصوصــا شــرايني القلــب مــا ميثــل خطــورة علــي 
الصحــة العامــة .

• مخول اجلسم نتيجة اجللوس بوضع معني طوياًل جيعل العظام ضعيفة وهشة.

السالمة والصحة المهنية في المكتب
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 هــو نــوع مــن العلــوم يهتــم ابلتوافــق بــني البشــر واألشــياء الــي يســتخدموهنا واألشــياء الــي يفعلوهنــا والبيئــة الــي يعملــون 

خالهلــا وينتقلــون ىف أرجائهــا بــل والــي يلهــون ويلعبــون فيهــا. إذا مــا حتقــق هــذا التوافــق واملالئمــة بشــكل جيــد فــإن 
الضغوط الي تقع على البشــر تقل. وسيشــعرون ابلراحة أكثر وســيمكنهم من أداء مهامهم أســرع وأســهل وســيقعون 

ىف عــدد أقــل مــن األخطــاء.

• أهم املخاطر اليت تصيب املوظفن :
2- اإلصابة أبمراض العمود الفقري. 1- اإلصابة إبجهاد العني.    

4- تصلب الشرايني واألزمات القلبية. 3- تنميل األيدي واألقدام.    
6- اإلصابة أبآلم الرقبة. 5- األرهاق والتوتر العصي والتعب.   

7- اإلصابة أبآلم الركبة.
• تصميم مكان العمل:

عند تصميم وترتيب املكتب جيب األخذ بعني اإلعتبار مالئمتها للمستخدم.

األرجونوميكس

114



• كيفية اجللوس إىل الكمبيوتر:
اجللــوس إىل الكمبيوتــر لفــرتات طويلــة مــن الوقــت قــد يؤثــر ســلباً علــى جســدك. إن مل جتلــس بوضعيــة ســليمة فقــد 
تصــاب أبوجــاع يف الظهــر والرقبــة والركبتــني ابإلضافــة إىل الشــعور ابلوخــز يف يديــك وأصابعــك. إليــك بعــض النصائــح 

للحفــاظ علــى ســالمة وضعيتــك أثنــاء اجللــوس وزايدة الراحــة علــى مــدار اليــوم:
- اجعل جسدك مستقيماً. ادفع وركيك إىل اخللف بقدر اإلمكان على املقعد.

- اضبط ارتفاع املقعد حبيث تكون قدماك مستويتني على األرض وركبتاك يف نفس مستوى وركيك أو يف مستوى 
    أقل بقليل. 

- اضبط ظهر املقعد حبيث يتكئ بزاوية 100 إىل 110 درجة. 
- احرص على وجود دعم مناسب لظهرك من أعاله إىل أسفله.

- ميكنك استخدام الوسائد املنتفخة إن كان ذلك ضرورايً إن كان مقعدك يتمتع خباصية تعديل الظهر حسب 
   الوضع فاستخدمها لتغيري وضعية جلوسك ابستمرار.

- اضبط مسندي الذراعني حبيث يكون كتفاك مسرتخيني، أو قم إبزالتهما متاماً إن كاان يعيقان جلوسك.
- اجلس على مقربة من لوحة املفاتيح. ضع لوحة املفاتيح حبيث تواجه جسدك مباشرة، واحرص على أن تكون 

   املفاتيح يف املنتصف كجسدك متاماً.
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- اضبــط ارتفــاع لوحــة املفاتيــح. احــرص علــى أن يكــون كتفــاك مســرتخيني ومرفقــاك يف وضــع منفتــح قليــال، وكذلــك 
احــرص علــى جعــل معصميــك ويديــك مســتقيمني.

- عــدل احنــدار لوحــة املفاتيــح بنــاء علــى وضعيــة جلوســك. اســتخدم أقــدام لوحــة املفاتيــح لتعديــل مســتوى االحنــدار. 
- إن كنــت جتلــس يف وضــع مســتقيم أو متقــدم، فحــاول تعديــل احنــدار لوحــة املفاتيــح بعيــداً عنــك، ولكــن إن كنــت 

متكئــاً للخلــف قليــاًل فاســتخدم االحنــدار لألمــام قليــاًل للمســاعدة يف احلفــاظ علــى وضــع مســتقيم للمعصــم.
- اســتخدم مســندي املعصــم. تســاعدك مســاند املعصــم علــى احلفــاظ علــى وضعيــة متعادلــة وتوســد األســطح الصلبــة. 
جيــب عليــك اســتخدام مســندي املعصــم فقــط يف حــال الرغبــة إبراحــة يديــك بــني نقــرات لوحــة املفاتيــح وليــس عنــد 

الكتابــة. 
- ضع الفأرة يف أقرب مكان ممكن للوحة املفاتيح.

- عدل وضعية الشاشة. اضبط الشاشة حبيث تكون رقبتك يف وضع متعادل يساعدك على االسرتخاء. قم بوضع 
الشاشــة يف املنتصف متاماً مبواجهتك فوق لوحة املفاتيح. اجعل احلد العلوي للشاشــة إبرتفاع 5-8 ســنتيمرتات من 

مســتوى العني أثناء اجللوس. إن كنت ترتدي نظارات فإخفض الشاشــة حبيث تكون يف مســتوى مريح للقراءة.

- اجلــس علــى بعــد ذراع علــى األقــل مــن الشاشــة واضبــط املســافة حســب رؤيتــك. قــم بتقليــل أي آاثر وهــج عــر 
تغيــري وضــع الشاشــة حبــذر، والــي جيــب أن تنظــر إليهــا بشــكل مســتقيم ومنخفــض بعــض الشــيء.

- قم بتعديل وضعية الستائر حسب احلاجة.
- اضبط زاوية الشاشة الرأسية وعدل إعدادات الشاشة حبيث تقلل الوهج الناتج عن مصادر الضوء املختلفة.

- عــدل الواثئــق األصليــة حبيــث تكــون يف مواجهتــك مباشــرة، واســتخدم منصــة للــورق. إن مل تكــن لديــك مســاحة 
كافيــة الســتخدام منصــة لــألوراق فقــم بوضعهــا علــى حامــل مســتندات مــواٍز للشاشــة.

- ضع هاتفك يف متناول يديك، واستخدم السماعات الالسلكية لتقليل األسالك اخلاصة ابهلاتف.
- اســتخدام درج لوحــة مفاتيــح ذو مفاصــل مــن شــأنه مســاعدتك يف احلصــول علــى وضعيــة مثاليــة ألجهــزة اإلدخــال 
رغــم ذلــك، جيــب أن يكــون الــدرج كافيــاً الحتــواء الفــأرة والســماح حبريــة حركــة الســاقني وأن يتمتــع خبــواص تعــدي 

اإلرتفــاع واإلحنــدار. جيــب أال يــؤدي الــدرج إىل إبعــادك عــن منصــة العمــل اخلاصــة بــك واألجهــزة . 
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-إن مل يكــن لديــك درج لوحــة مفاتيــح ذو مفاصــل، فقــد حتتــاج لضبــط ارتفــاع منصــة العمــل اخلاصــة بــك ابإلضافــة 
إىل ارتفاع املقعد أو اســتخدام وســادة للمقعد حبيث تصبح وضعية جلوســك مرحية. تذكر اســتخدام مســند للقدمني 

إن كانــت قدمــاك معلقتــني يف اهلــواء.
- خــذ فــرتات راحــة خــالل يــوم العمــل إلرخــاء عضالتــك. أشــارت الدراســات إىل أن اجللــوس املســتمر يســبب ضــرراً 
ابلغــاً ابلصحــة. جــرب املشــي يف املــكان لبضــع دقائــق أو الوقــوف والقيــام بتماريــن اإلطالــة، أو أي شــيء لتقيــل مــدة 

اجللــوس اليوميــة.
- خذ فرتات خاصة بتمارين اإلطالة ملدة دقيقة أو اثنتني كل 20 إىل 30 دقيقة. بعد مرور كل ســاعة من العمل، 
خــذ فــرتة راحــة أو غــري مهامــك ملــدة 5 إىل 10 دقائــق علــى األقــل. حــاول دائمــاً االبتعــاد عــن الكمبيوتــر أثنــاء فــرتة 

الغداء.
- جتنــب إرهــاق العينــني عــر االســرتخاء وإعــادة تركيــز عينيــك بــني احلــني واآلخــر. انظــر بعيــداً عــن الشاشــة وركــز علــى 
شــيء بعيــد. أرِخ عينيــك عــر تغطيتهمــا براحــة يــدك ملــدة 10 إىل 15 اثنيــة. اســتخدم الوضعيــة الســليمة عنــد العمــل 

واســتمر يف احلركــة أبكــر قــدر ممكــن.

• اإلضائة يف األعمال املكتبية:
- مصادر اإلضاءة 

-  مصادر خارجيه : الشمس .
- مصادر داخليه : )اإلانرة الداخلية (

- االضرار : 
-  التسبب يف الصداع .

-  التسبب يف أمراض العني وضعف النظر .
- توتر املوظفني.

-  قلة الكفاءة يف األداء واإلنتاجية 

• اإلزعاج والضجيج يف األعمال املكتبية:
- مصادر االزعاج :

-  داخليه : ) اهلواتف ، اصوات املوظفني ، اجهزه ومعدات (
- خارجية : ) السيارات(
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- األضرار 
- التسبب يف الصداع للموظفني.

- أضرار ذهنيه وجسديه.
- قلة االداء والكفاءة يف أداء العمل.

• التهوية يف األعمال املكتبية:  
- مصادر التهوية 

. مصادر خارجيه : الرايح.
. مصادر داخليه : مراوح ،أجهزه تكييف ، النوافذ.

-  األضرار 
- التعرض لألمراض اجلسدية .
- التعرض لألمراض الذهنية .

- تعرض أدوات املكتب للتلف .

• الكهرابء يف األعمال املكتبية: 
احلوادث الكهرابئية يف املكاتب حتدث بسبب التوصيالت السيئة للكهرابء واالستخدام السيء لألدوات الكهرابئية 

-  االضرار 
- التسبب يف أضرار جسديه للموظفني .

- التسبب يف أضرار حريق للمكتب . 
- التسبب يف تلف األجهزة الكهرابئية .
• خماطر احلريق يف األعمال املكتبية: 

- مصادر احلرائق
- مواد قابله لالشتعال .

- االاثث واألدوات املكتبية.
- مصادر الكهرابء. 

- التدخني.
- األضرار

- التسبب يف اضرار ماديه وبشرية. 
- التسبب يف اتالف مكوانت املكتب.

- التسبب يف ضياع بياانت هامة. 
- التسبب يف االختناق.
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• تعليمات عامة للسالمة املكتبية: 
- حفظ األرقام اخلاصة هباتف الطوارئ واملساعدات الطبية واإلطفاء.

- إطفاء اآلالت الكهرابئية قبل املغادرة وتغيري األسالك اخلطرة والتالفة.
- احلفاظ على نظافة وترتيب مكان العمل واملمرات وطرق العبور.

- إستخدام السالمل للوصول إىل الرفوف وعدم وضع محل زائد عليها.
- اإلحتفاظ مبخارج احلريق خالية من أية معوقات.

- جيــب أن حتجــب الضــوء حــىت ال يقــع علــى عينيــك مباشــرة ، كذلــك جتنــب ســقوط ضــوء 
املصبــاح فــوق أي ســطح مصقــول ،ويستحســن أن يوضــع املصبــاح خلفــك .

- عنــد عملــك علــى جهــاز الكمبيوتــر جيــب جتنــب الوهــج املنعكــس عــن الشاشــة وحــاول 
أن تركــز عينيــك علــى شــيء آخــر غــري الشاشــة مــن وقــت ألخــر للحــد مــن إجهــاد العينــني ، 
ومراعــاة أن يكــون وضــع لوحــة املفاتيــح والفــأرة ابلشــكل الــذي ال يؤثــر ســلباً علــى ســالمة الــذراع 

والكتــف .
- جيــب أن يكــون وضــع اجللــوس مرحيــاً حبيــث يكــون العمــود الفقــري يف وضــع اســتقامة وأن 
يكــون ظهــر الكرســي مســاندا للفقــرات القطنيــة اســفل الظهــر ، كمــا جيــب أن يكــون ارتفــاع 
الكرســي قابــاًل للتعديــل يف وضــع اجللــوس وأن تكــون للكرســي قاعــدة توفــر أقصــى درجــات 

الثبــات .
- أعــط لنفســك فــرتات منتظمــة للراحــة واهنــض عــن كرســيك وقــف علــى قدميــك وحتــرك حولــك 
لبعــض الوقــت وقــم بثــين يديــك وحــرك الرقبــة بشــكل دائــري وأدر الــرأس ميينــاً ويســاراً وكــرر ذلــك 
مــن وقــت ألخــر ألن ذلــك يســاعد علــى ارختــاء العضــالت املتوتــرة ويعــد مبثابــة مترينــات لعضــالت 

اجلســم .
- يراعــى عــدم التدخــني واإلقــالع عــن هــذه العــادة الســيئة الــي تصيــب اإلنســان ابلكثــري مــن 
األمــراض، وامتنــع عــن التدخــني متامــاً مبــكان عملــك وخباصــة ابملكاتــب املغلقــة ومراعــاة توفــري 

التهويــة املناســبة وجتديــد اهلــواء مــن وقــت ألخــر مبــكان عملــك .
األرضيــات  تكمــن يف ســالمة  والــي  مبــكان عملــك  الســالمة  اشــرتاطات  توافــر  مــن  أتكــد   -

والتوصيــالت الكهرابئيــة وخمــارج النجــاة ووســائل اإلنــذار ومكافحــة احلريــق ومعــدات اإلســعافات 
الوســائل يف حــاالت  تلــك  بطريقــة اســتخدام  وملمــاً  األوليــة ، وال تنســى وأن تكــون مــدرابً 

الطــوارئ .
- ال تقــم ابســتخدام الســخاانت الكهرابئيــة إلعــداد الشــاي والقهــوة واملشــروابت الســاخنة 

مبكتبــك ألن ذلــك يعرضــك ملخاطــر احلريــق .
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تنويه:
املالحظــات الــوارد يف هــذا الفصــل توعويــة إرشــادية لرفــع مســتوى معــارف مفتشــي الســالمة  وإلرشــادهم 
ملكامــن اخلطــر املتوقعــة ليتجنبوهــا حلمايــة أنفســهم ومحايــة العمــال، وال تعــي  أنــه ســيصبح قــادرا علــى التعامــل 

مــع األلغــام واملقذوفــات املتفجــرة 

• اللغم
هــو كميــة مــن املــواد املتفجــرة مثــل مــادة TNT » مغلفــه بغــالف خارجــي ، معــدين أو خشــي أو بالســتيكي ، ومــزود 

بوســيلة تفجري، صمام، fuse واجملهز بوســيلة إشــعال .
• أنواعه

ألغام أرضية - ألغام حبرية 
• أنواع األلغام األرضية:

1- ألغام مضادة للدابابت .
2 - ألغام مضادة لألفراد .
3 - ألغام املياة الضحلة .

4 - ألغام األضاءة .

مخاطر   األلغام والمقذوفات الغير 
متفجرة في المواقع
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• اشارات على احتمال وجود الغام:
1 – وجود اللوحات اخلاصة ابأللغام قريبا من موقع العمل.

2 – إشارات حملية مثل خباخ أمحر على حجر/ أحجار على شكل عمود .
3 –  العمل يف موقع أو منطقة هبا خنادق وبقااي رصاص.

4- اخنفاضات صغرية  واضحة يف منطقة رملية.
5- منو بقع خضراء بشكل ملفت يف منطقة شبه جافة على املمرات وغريها.

6- ابتعاد أهايل املنطقة عن مواقع معينة.
7- جثث احليواانت وهياكلها منتشرة يف موقع قريب من موقع العمل أو يف املوقع.

8- وجود مباين ومنازل مهجورة قريبا من موقع العمل.
9- وجود مواد ذات قيمة يف اخلالء مثل سالح او هاتف. 

• إجراءات السالمة لتفادي مناطق األلغام:
1 – جتنب الدخول اىل األماكن والبيوت املهجورة لقضاء احلاجة أو ألي سبب.

2 – جيب التأكد من اهل املنطقة من موقع العمل يف حالة كونه منطقة لصراع عسكري سابق.
3 – ال تعبث أبي مادة أو قطعة غريبة الشكل وابلغ املسئولني احملليني .

4- اسئل أهل املنطقة قبل حتركك يف مناطق غري مأهولة.

المادة التدريبية للسالمة والصحة المهنية
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التحقيق في الحوادث وإصابات العمل

اهلدف

املهمة

شخصية بيئة

اإلدارة
السالمة

الغرض من التحقيق هو الوفاء مبتطلبات التشريعات احمللية والدولية يف جمال السالمة وملنع تكرار وقوعها.
• العوامل اليت جيب البحث عنها لتحديد أسباب احلادث :

 ميكن تقسيمها إىل مخس جمموعات ويتم التحقيق عر جممل من األسئلة كما هو موضح يف الشرح أدانه:
.Target 1. اهلدف

. Material )2. املواد )املعدات
. Environment 3. بيئة العمل

. Personal 4. الظروف الفردية الشخصية
. Management 5. اإلدارة

• اهلدف: 
أ - هل مت استخدام الطريقة الصحيحة للعمل؟

ب - هل املعدات املناسبة متوفرة؟
ت - هل مت استخدام هذه املعدات ؟

• املعدات: 
أ - هل كان هناك خلل سابق؟ ما هو؟ وما هو السبب؟

ب - هل تصميم املعدة سيئ؟
ج- هل يتم استخدام مواد خطرة؟ وهل يتم تعريفها بطريقة آمنة ؟

د - هل مت إزالة معدات احلماية ؟
هـ - هل هناك خلل يف نظام الطاقة ؟

• الظروف احمليطة: 
أ - ماذا كانت الظروف اجلوية قبل احلادث؟ 

ب - هل اجلو حار أو ابرد؟
ج - هل هناك حالة انبعاث )تلوث(؟ 

• الظروف الشخصية
أ - هل العامل ذو مؤهل يتناسب مع الوظيفة؟

ب - هل نظام التدريب كايف ؟
ج- ما هي احلالة الصحية للعامل؟ 

د - هل هناك ضغط يف ظروف العمل؟
هـ- هل العامل ال يتالءم مع الوظيفة احلالية؟

و - هل العامل كان مستهرت ؟
ز-  هل هناك مزاح أو مشاجرة بينه وبني العاملني؟
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• اإلدارة: 
أ - هل مت إعالم العاملني بتعليمات وإرشادات السالمة؟

ب - هل توجد نظم عمل مكتوبة ؟
ج - هل يتم االلتزام بنظم العمل ؟

د - هل هناك إشراف كايف للعمل؟ 
هـ- هل مت تدريب العامل على العمل؟ 

و - هل مت تعريف املخاطر مسبقا ؟
ز- هل مت تصحيح اخلطر مسبقا؟

ح - هل هناك صيانة وقائية دورية؟ 
• كيفية جتميع املعلومات واحلقائق من احلادث

1. الدالئل الفعلية :
جيــب قبــل جتميــع املعلومــات واحلقائــق أن يتــم معاينــة موقــع احلــادث بدقــة وذلــك إلبــراز صــورة واضحــة يف كل مــا 

يتعلــق ابحلــادث مثــل:
• موقع العاملني املصابني 

• املعدات واملواد الي مت استخدامها
• معدات احلماية الشخصية 

• معدات محاية اآللة وأجهزة التحكم 
• مدى نظافة املكان 

• مستوى اإلضاءة والضوضاء يف املكان 
2- شهود احلادث :

ويعتــر شــهود احلــادث مــن أهــم مصــادر املعلومــات مــع ضــرورة مناقشــة كل فــرد مبفــرده وجيــب يف البدايــة أن تقــوم 
بتهدئــة روعــه وأنصــت إليــه جيــدا أثنــاء تكلمــه وأســأله األســئلة التاليــة:

أ - أين كنت وماذا كنت تفعل أثنا احلادث ؟
ب - ماذا رأيت ومسعت وقت احلادث ؟

ج - كيف كانت ظروف العمل ؟
د - يف رأيك الشخصي ما سبب وقوع احلادث ؟

هـ - كيف ميكن تفادي مثل هذه احلوادث مستقبال ؟
3- النتائج والتوصيات :

يف هــذه املرحلــة مــن مراحــل التحقيــق معظــم احلقائــق جيــب أن تكــون قــد مت معرفتهــا مث بعــد ذلــك تطــرح التوصيــات 
والتعليمــات ملنــع أو ختفيــف تكــرار وقــوع احلادثــة.

4- كتابة التقرير :
يف هــذه املرحلــة يتــم تدويــن مجيــع مالبســات احلــادث وحفظهــا يف ســجل خــاص ابحلــوادث وذلــك لغــرض عمــل 

إحصــاء ســنوي .
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يف بعــض األحيــان ومــع اختــاذ كافــة التدابــري الالزمــة للوقايــة 
مــن احلــوادث إال أن احتماليــة وقــوع احلــوادث تبقــى قائمــة، 
اإلســعافات  فــإن  إصابــة  عنــه  جنــم  حــادث  وقــع  حــال  ويف 

األوليــة ضروريــة و جيــب أن تتوفــر يف موقــع العمــل. 

تعريف اإلسعافات االولية:
وميكن تعريف اإلسعافات األولية  إنه الرعاية والعناية األولية 

والفوريــة واملؤقتــة الــي يتلقاهــا املصــاب نتيجــة التعــرض املفاجــئ 
حلالة صحية طارئة أدت إىل النزيف أو اجلروح أو الكســور أو 
اإلغمــاء أو غريهــا هبــدف إنقــاذ حياتــه وحــىت يتــم تقــدمي الرعايــة 
الطبيــة املتخصصــة لــه بوصــول الطبيــب ملــكان احلــادث أو بنقلــه 
إىل أقــرب مستشــفى أو عيــادة طبيــة هبــدف احلفــاظ علــى حيــاة 

املصــاب ومنــع حالتــه مــن التدهــور.
وجيــب أن يتوفــر يف موقــع العمــل أشــخاص مؤهلــني وقادريــن 

علــى تقــدمي خدمــات اإلســعاف األويل)مســعفني(ابإلضافة إىل مــواد يف حالــة حصــول إصابــة جيــب إتبــاع التعليمــات 
التاليــة:

1- طلب املساعدة الطبية فورًا.
2- إحضار املسعف إىل املصاب وليس إرسال املصاب إىل املسعف.

3- التأكد من أن املصاب يتنفس بصورة طبيعية.
4- معرفة موقع صندوق اإلسعاف األويل.

5- عدم نقل املصاب أو حتريكه إال هبدف إبعاده عن اخلطر
6- عند طلب اإلسعاف جيب تزويد املسعف بنوع اإلصابة وموقع املصاب.

7- االهتمام حبفظ وتدوين كافة املعلومات املتوفرة عن احلادث واإلجراءات الي مت اختاذها.

من هو املسعف؟
هــو الشــخص الــذي يقــوم بتقــدمي اإلســعافات األوليــة والعنايــة ابملصــاب أو مــن تعــرض حلالــة مرضيــة مفاجئــة، 
بشــرط أن يكــون مؤهــل للقيــام هبــذا العمــل حبصولــه علــى التدريــب املناســب ولديــه املعلومــات الــي متكنــه مــن تقــدمي 

اإلســعافات األوليــة للمصــاب أو املريــض بشــكل صحيــح إلنقــاذ حياتــه.

مسئوليات املسعف
- تقييم وتشــخيص صحيح وســريع لإصابة أو احلالة ملعرفة ســبب احلادث وحتديد نوع املرض أو اإلصابة معتمًدا 

على وصف وقائع احلادث واألعراض و العالمات املشــاهدة.

اإلسعافات األولية
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- فحــص املصــاب ابلكامــل واالهتمــام ابإلصابــة كبــرية كانــت أم صغــرية وذلــك ألنــه غالبــا مــا يكتفــي املســعف 
ابإلصابــة األوىل خاصــة إذا كانــت هــذه اإلصابــة كبــرية ويهمــل ابقــي اإلصــاابت الصغــرية والــي قــد تكــون هلــا خطورهتــا.

- تقدمي العالج الفوري املناسب حسب اإلصابة أو املرض.
- نقل املصاب إىل املستشفى أو املركز الصحي حسب خطورة احلالة.

خطوات عمل املسعف
- جيــب علــى املســعف أن يتصــرف يف حــدود معلوماتــه الطبيــة الــي متكنــه مــن تقــدمي اإلســعافات األوليــة للمصــاب أو 
املريــض بشــكل صحيــح إلنقــاذ حياتــه وأن يقــوم بتقييــم املوقــف ومعرفــة مــا حــدث للمصــاب حــىت يتمكــن مــن تقــدمي 
اإلســعافات األوليــة الــي تتفــق مــع نوعيــة اإلصابــة أو املــرض نظــرًا الختــالف نوعيــة اإلســعافات حبســب نــوع اإلصابــة.

- جيــب علــى املســعف أن يطمئــن املصــاب ويهــدئ مــن روعــه ويزيــل اضطرابــه وتشــجيعه ومعاملتــه بلطــف والتخفيــف 
مــن انزعاجــه.

- جيب على املسعف أن ال يسمح بتزاحم العمال واآلخرين حول املصاب ليساعده على التنفس وهتدئة املصاب.

مالحظة:
لدينا كتيب ارشادي خاص ابالسعافات االولية مفصل بشكل أوضح بكيفية التعامل مع حاالت االصاابت.
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هتتــم ادارة الســالمة والصحــة املهنيــة ابحلفــاظ علــى ســالمة وصحــة العاملــني وهتــدف إىل محايتهــم مــن احلــوادث 
واألخطــار املتوقعــة أثنــاء العمــل عــر إدارة الفــروع بتطبيــق جمموعــة مــن االجــراءات مــن شــأهنا محايــة العاملــني أو التقليــل 

مــن حــدوث االصــاابت إىل أقــل درجــة ممكنــة وينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات وفــق التسلســل التــايل:
- تنفيذ دورات يف جمال السالمة والصحة املهنية لالستشاريني وفنيي املشاريع.

- توفــر الوحــدات الــي لديهــا مشــاريع ميدانيــة صنــدوق لإســعافات األوليــة لــكل مشــروع ومــن املمكــن الــزايدة إىل 
صندوقــني يف حالــة املشــاريع ذات املكــوانت املتباعــدة.

- توفر الوحدات املواد الالزمة للسالمة والصحة املهنية للمشاريع ذات اخلصوصية الي تتطلب ذلك.
- يلتــزم االستشــاريني والفنيــني بعمــل منــوذج تقييــم خماطــر للمشــروع وبتوعيــة العاملــني حــول الســالمة املهنيــة يف بدايــة 
املشــروع وقبــل اإلذن هلــم ابلبــدء يف تنفيــذ املهــام ميدانيــاً وكذلــك يف كل مــرة يتــم فيهــا تنفيــذ مكــون جديــد وكلمــا 
تطلــب األمــر إىل ذلــك خاصــة يف بنــود االعمــال الــي ترتفــع فيهــا نســبة املخاطــر والتوقيــع يف دفاتــر املوقــع أبنــه قــد متــت 

عمليــة التوعيــة الالزمــة للعمالــة املشــاركة.
- بصــورة عامــة ينبغــي أن تركــز التوعيــة حــول الســالمة املهنيــة للعاملــني بتجنــب العمــل يف املواقــع اخلطــرة أو املعرضــة 

لالهنيــار يف أي حلظــة وعــدم العمــل يف املواقــع الــي قــد تكــون عرضــة لتســاقط الصخــور. 
يواجــه الصنــدوق حــاالت االصابــة الــي قــد يتعــرض هلــا العامــل املشــارك اثنــاء العمــل- ال مســح هللا-وفقــاً للحــاالت 

التاليــه :
- عندمــا تكــون اإلصابــة بســيطة وكلفــة عالجهــا تســاوي املبلــغ احملــدد حبســب التعاميــم ملواجهــة حــاالت االصابــة   
يتــم صرفهــا مــن املشــروع عــن طريــق مديــر الفــرع وفقــاً للواثئــق الالزمــة ) اســتمارة توثيــق اإلصابــة – روشــتات املعاينــة 
- فواتــري العــالج( علــى اال تزيــد عــن حالتــني يف املشــروع الواحــد وعــن عشــر حــاالت يف مجيــع مشــاريع الفــرع خــالل 

العــام علــى أن يتــم موافــاة إدارة الســالمة والصحــة املهنيــة بنســخه مــن كل حالــه مت مواجهتهــا. 
- ويف حالة زايدة عدد حاالت اإلصابة عن صالحية الفرع احملددة سابقاً يتم خماطبة إدارة السالمة والصحة املهنية 

مســبقاً ألخــذ املوافقــة اخلطيــة مبــا تــراه مناســباً بعــد العــرض علــى املديــر التنفيــذي بذلــك.
- عنــد عــالج احلــاالت املصابــة مــن ميزانيــة املشــاريع جيــب رفــع الفواتــري املؤيــدة لالصابــة كاملــة الســتعاضتها مــن 

التأمــني وفــق اإلجــراءات التأمينيــة .

إجراءات التأمين في الصندوق 
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مجيــع العاملــن والضبــاط االستشــارين مؤمــن عليهــم أتمــن حيــاة وابلنســبة لالستشــارين املؤقتــن وعمــال األجــر 
اليومــي مؤمــن عليهــم ضــد احلــودث الشــخصية.

1. يف حالة وفاة موظف حبادث- ال مسح هللا -يتم موافاة إدارة السالمة والصحة املهنية مبا يلي :
- أصل التقرير الطي املعمد والذي يوضح أسباب الوفاة.

- تصريح  الدفن.
- تقرير املرور أو مدير أمن املديرية.

- أصل شهادة الوفاة من مصلحة األحوال املدنية .
- أصل حكم احنصار الورثة .

- أصل قرار تعيني منصوب يف حالة وجود قاصرين أصل الوكالة الشرعية يف حالة التوكيل.
- صورة من شهادات امليالد لألبناء/ والبنات.

2. يف حالة وفاة استشاري حبادث يتم موافاة ادارة السالمة والصحة املهنية مبا يلي:
- أصل التقرير الطي املعمد والذي يوضح أسباب الوفاة.

- تصريح الدفن.
- تقرير املرور أو مدير أمن املديرية عقد العمل او كرت املستفيد املوقع مع املذكور.

3. يف حالــة وفــاة أحــد عمــال األجــر اليومــي حبــادث أثنــاء العمــل يتــم موافــاة ادارة الســالمة والصحــة املهنيــة 
مبــا يلــي: 

- أصل التقرير الطي املعمد والذي يوضح أسباب الوفاة.
- تصريح الدفن+تقرير املرور أو مدير أمن املديرية.

- تقرير املشرف على العامل أو أي حتقيق مت إجراءه يف موقع العمل .
- كرت األسرة املستفيدة وعمل نسخة للوحدة أو الرانمج الذي يعمل به املتويف  .

4. يف حالــة إصابــة العامــل يتــم إبــالغ ادارة الســالمة والصحــة املهنيــة للتواصــل مــع شــركة التأمــن لتحديــد 
املستشــفى أو يتــم العــالج وموافاهتــم مبــا يلــي:

- أصــل التقريــر الطــي املعمــد مــن املستشــفى الــذي مت إســعاف املصــاب إليــه والــذي يوضــح اتريــخ اإلصابــة 
ووصــف احلالــة.

- أصــل الوصفــات الطبيــة أصــل الفواتــري مرفــق هبــا مذكــرة تغطيــة مــن الفــرع إبمجــايل املبلــغ املســتحق بعــد مراجعــة 
املســتندات املؤيــدة مــع ضــرورة التوضيــح يف حالــة مــا إذا كان املذكــور مــا زال خيضــع للعــالج حــىت ال يتــم إقفــال 

املطالبــة هنايــة الســنة مــن قبــل شــركة التأمــني وعمــل نســخة للوحــدة أو الرانمــج الــذي يعمــل بــه املصــاب .
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ً
السالمة مسؤوليتنا جميعا

تنويه لألهمية: 
يف حالة تعرض أحد العاملني يف الصندوق او أحد االستشــاريني أو عمال األجر اليومي العاملني يف الصندوق 
حلــادث أدى إىل إصابتــه أو وفاتــه – ال مســح هللا - جيــب تعبئــة بيــاانت اســتمارة بــالغ عــن )إصابــة/ وفــاة( 
وتوقيعهــا مــن قبــل ضابــط املشــروع إبدارة الفــرع وإرســاهلا يف أقــرب فرصــة ممكنــة وخــالل مــدة ال تتجــاوز 48ســاعة 
وذلــك حــىت يتمكــن املعنيــني مــن إبــالغ شــركة التأمــني وعمــل نســخة للوحــدة أو الرانمــج الــذي يعمــل بــه املصــاب 

أو املتــويف .
- بعتــر الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة غــري مســئول يف حالــة عــدم قبــول املطالبــة مــن قبــل شــركة التأمــني بســبب 
التأخــر يف موافاهتــم ابســتمارة بــالغ اإلصابــة مــن قبــل الفــرع يف حينــه أو عــدم اســتيفاء مجيــع املســتندات املذكــورة 
أعــاله يف حــدود مســؤوليات الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة حبســب اشــرتاطات بوليصــة التامــني واملتمثلــة يف 
االبــالغ خــالل مــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة مــن احلــادث واســتيفاء صحــة املســتندات اخلاصــة ابالصابــة او الوفــاة 

خــالل الفــرتة الزمنيــة ال تتجــاوز 3 اشــهر. 
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- دليل السالمة اجليوفيزايئية لألراضي ) الرابطة الدولية للمقاولني اجليوفيزايئيني ( اإلصدار العاشر.
- دليل السالمة والصحة عند استعمال املعدات اليدوية - مراجعة وتنقيح دكتور/ اتمر عبدهللا شراكي.

- الصحة والسالمة املهنية يف قطاع املناجم-منظمة العمل العربية - منشورات املعهد العريب للسالمة  
   والصحة املهنية بدمشق 2010.

- املخاطر الصحية املهنية النامجة عن العمل على أجهزة احلاسوب وكيفية الوقاية منها 
    ميسون علي أمحد - مجهورية العراق - املديرية العامة للسالمة والصحة املهنية.

- السالمة املهنية - املركز الوطين للمعلومات - اجلمهورية اليمنية.
- موسوعة السالمة والصحة املهنية - اإلصدار الرابع - منظمة العمل العربية - املعهد العريب   

   للسالمة والصحة املهنية.
- اعمال احلفر - م/ حممد عبداحلليم إمام 2015.
- معايري األوشا اخلاصة ابإلنشاءات-اجلزء 1926.

- معايري األوشا اخلاصة ابلصناعات - اجلزء 1910.
- الدليل اإلسرتشادي للصحة والسالمة املهنية يف احلكومة اإلحتادية-  األمارات العربية املتحدة.
- كتيب السالمة والصحة املهنية - أ / صادق الفهد - الصندوق االجتماعي للتنمية - اليمن.

- دليل إعداد رجل السالمة والصحة املهنية - منظمة أوشا آسيا للسالمة والصحة املهنية 2015.
- دليل موظفي اإلغاثة يف مناطق الكوارث والصراعات املسلحة - م / علي اثبت العودي- مستشار السالمة 

  والصحة املهنية -  2017.
- دليل العمليات -برانمج االشغال كثيفة العمالة - النقد مقابل العمل.

قائمة المراجع والمصادر
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