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  :مقدمة 

مسؤولية كل فرد في موقع عمله ومرتبطة بعالقته مع من حوله المهنية السالمة تعتبر       
عبارة فالسالمة  .يل وغيرهاطرق التشغ وأالمواد  وأاألدوات  وأاآلالت  وأ األشخاصسواء 
تقل  منع وقوع الحوادث وإصابات العمل، وهي ال إلىالهادفة  اإلجراءاتمجموعة من عن 

فالهدف من السالمة هو إنتاج من دون  نإذ ،وجودته والتكاليف المتعلقة به اإلنتاجعن أهمية 
  . حوادث وإصابات

عاملين في مواقع العمل المختلفة من حماية ال إلىتهدف خدمات الصحة والسالمة المهنية و    
ذات الصلة بالمهنة مع السعي  واألمراضالعمل  وإصاباتالمهنية المتمثلة بحوادث  األخطار

  .لتوفير عالقة ايجابية بين الفرد العامل وعملة وبيئة العمل المحيطة به

 وإدراك ونقطة االنطالق في فهم األولىالتعرف على المخاطر المهنية الخطوة  يعتبرو   
الذي  األمر، على الصحة العامة كجزء من ثقافة السالمة المهنية  وأثارهاطبيعة تلك المخاطر 

ينعكس ايجابيا على وعي وسلوك العاملين في تجنب تلك المخاطر واستخدام الطرق العلمية 
  .الفردية والجماعية الهندسية والطبية للوقاية منها 

تحدث في  أنء من الدليل إلى توضيح المخاطر التي يمكن لهذا فإننا سنتطرق في هذا الجز   
   . وكذلك توضيح االحتياطات الالزمة لتفادي وقوع تلك المخاطر المختلفة مواقع العمل
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   السالمة يف املنشات التعليمية
الصفوف والصاالت والمدرسي ، والمباني ،  إن البيئة الحسية للمدرسة تشمل موقع البناء     

والمختبرات  والورش الفنية والصناعية ،الرياضية
. العلمية، واألثاث والمعدات واألدوات المدرسية

نتناول المخاطر التي قد تصيب الطالب وفيما يلي 
 احتياطاتوالعاملين في المنشات التعليمية وكذلك 

  .السالمة التي يجب توفرها في المنشات التعليمية

                                 :خماطر املنشات التعليمية
التي قد تنجم  هي المخاطر :المخاطر الفيزيائية - 1

أو  الورش الفنية والصناعيةالصفوف الدراسية أو المختبرات أو (فيعن عدم مالئمة البيئة 
الحرارة وذلك نتيجة لعدم  لعوامل اإلضاءة ، التهوية ، الضوضاء ، )المباني اإلدارية

  . الصحة المهنية عند إنشاء وتجهيزات المنشآت التعليمية تطبيق إجراءات السالمة و
  :وتشمل المخاطر اآلتية : المخاطر الهندسية  -2

تتضمن المخاطر الناجمة عن التوصيالت  :مخاطر التوصيالت والتجهيزات الكهربائية 
 الورش الفنية والصناعيةالكهربائية وتشغيل الماكينات واآلالت وأدوات العمل ب

... لحاسوب وغرف الكهرباء ولوحات الكهرباء الفرعية وأعمدة اإلنارة ومختبرات ا
  .الخ 

هي المخاطر التي قد يتعرض لها الطالب ومستخدمي المنشآت  :لمخاطر اإلنشائيةا 
التعليمية نتيجة عدم تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية أثناء عمليات تشييد 

تجهيزات  - ساللم الهروب  - رات المم –المخارج ( المدارس مثل عدم توافر 
 .)الخ ...  -السالمة 

الورش نتيجة تعرض الطالب لمخاطر اآلالت والمعدات ب تنشأ :المخاطر الميكانيكية 
 .والمختبرات العملية نتيجة غياب إجراءات السالمة والصحة المهنية الفنية والصناعية

يائية مثل السوائل والغازات يندرج تحتها مخاطر المواد الكيم: المخاطر الكيميائية -3
واألدخنة واألبخرة واألتربة التي يواجها الطالب والعاملين في المختبرات العلمية أثناء إجراء 

  .التجارب العملية وفي الورش الصناعية أثناء نقل وتداول وتخزين هذه المواد 
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جراثيم  ما قد يصيب الطالب بالمدارس من أمراض نتيجة وجود هي :المخاطر الصحية -4
أو ميكروبات تفرزها البيئة المحيطة بهم بسبب عدم توافر المرافق الصحية المناسبة كماً وكيفاً 
والتي تشمل مبردات المياه ، خزانات المياه ، دورات المياه ، المقصف ، أو نتيجة لتراكم 

  .النفايات بالبيئة المدرسية 
ستخدمي المنشآت التعليمية للخطر الحرائق حياة الطالب وم عرضتقدُ : مخاطر الحريق -5
السالمة عند تشييد المنشآت  احتياطاتضياع وتلف الممتلكات نتيجة غياب تؤدي إلى و

التعليمية أو عدم تجهيزها بأجهزة إنذار ومكافحة الحرائق وتدريب فرق داخل المدارس على 
  .كيفية التصرف في حاالت الحريق 

يصيب الطالب ومستخدمي المنشآت التعليمية من ما  هي: )السلبية(المخاطر الشخصية  -6
أضرار نتيجة عدم االكتراث بتطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية أو عدم الوعي بها 

  .نتيجة غياب برامج التوعية 

  :السالمة يف املنشات التعليمية احتياطات
لذي يحقق السالمة تحديد الموقع المناسب وا  يجب قبل الشروع في بناء المنشأة التعليمية -1

  - :السالمة التالية  احتياطاتالموقع  يتوفر فيويجب ، لمستخدمي المدرسة 
أن يكون موقع المدرسة في مكان مناسب بالنسبة للمنطقة المراد تقديم الخدمة التعليمية  

 .إليهألبنائها من حيث سهولة المواصالت وتأمين سالمة التالميذ في الوصول 
بعيداً بدرجة مناسبة عن مصادر الضوضاء والروائح الكريهة  أن يكون موقع المدرسة 

تجاه إودخان وأبخرة المصانع وأي مصادر ملوثة للبيئة الطبيعية، ويراعى في ذلك 
 .الرياح حتى ال تحمل الغازات والروائح وغيرها إلى المدرسة

يعة أن يكون موقع المدرسة بعيداً عن األماكن المزدحمة والمستشفيات والطرق السر 
للسيارات والشاحنات والسكك الحديدية، وبعيداً عن أماكن تخزين المواد الخطرة 
ومحطات البترول ومناطق التخلص من النفايات والقمامة، كما يتعين أن يكون الموقع 

 .بعيداً عن محطات ومحوالت الضغط العالي الكهربائي 
 .جارية أن يكون موقع المدرسة بعيداً بدرجة كافية عن المناطق الت 

 احتياطات مراعاةيجب أن يتم  ،عند البدء في تنفيذ عملية إنشاء المباني المدرسية -2
 - :السالمة والصحة المهنية التالية 

يجب أن تتوافر السالمة الصناعية واألمان في المواد المستخدمة في إقامة المباني  
 .المدرسية
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ي المنطقة حتى تدخل أن تواجه مباني المدرسة أشعة الشمس والرياح السائدة ف  
الشمس لجميع أركان المبنى واالستفادة من الرياح في تهوية المبنى وتلطيف درجة 

 .حرارته 
 . أن يتوافر حول المباني مساحات فضاء كافية لضمان التهوية الخارجية 
يجب أال يتجاوز ارتفاع المباني دورين أو ثالثة أدوار ومراعاة ارتفاع حواجز  

 .يث يكون مناسب لضمان عدم سقوط التالميذ الممرات والدرج بح
السالمة في هذا  حتياطاتتوفير المساحة والفراغ المخصص لكل تلميذ طبقاً ال 

  .المجال
اختيار التصميم الذي يضمن توفير اإلضاءة والتهوية المناسبة ويقلل من انتشار  

 .الصيانةأعمال الضوضاء نتيجة صدى الصوت ويحتاج مجهود اقل في 
وملحقاتها المخارج واألبواب ومسالك  المدرسية المباني بجميعأن تتوافر يجب   

 - :يلي  على األخص ماالهروب والساللم ويراعى 
أن يتوافر بالمكان مخرجين على األقل من اتجاهين متقابلين يوصلين لمكان  •

 .فيه األمن والسالمة 
 .متر  30أن ال تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول للمخرج عن   •
أن تكون األبواب والطرقات والساللم باتساع يستوعب عدد الطالب المطلوب  •

 . إخالئهم على وجه السرعة في حاالت الطوارئ 
أن تكون اتجاه فتح األبواب إلى الخارج في اتجاه اندفاع األشخاص عند  •

 .هروبهم 
يجب على شاغلي المدارس مالحظة عدم وجود تشققات أو ميول بالجدران أو  

بسور المدرسة وسالمة عتبات السلم وأن يكون ارتفاع حواجز الممرات بالطوابق 
والتأكد من عدم وجود  ،العلوية مناسباً لتفادي مخاطر السقوط لشاغلي تلك المباني 
 .حفر باألرضيات والممرات أمر هام لتالفي وقوع إصابات 

 :ةالسالمة في الفصول الدراسية بالنقاط التالي احتياطاتتتمثل  - 3

ذو الزوايا القائمة واألسطح  مستطيلة الشكليجب أن تكون الصفوف الدراسية  
  .طالباً 30المتقابلة المتوازية ، وأال يتجاوز عدد الطالب في الصف الواحد 

ير اإلضاءة والتهوية الالزمة طبقاً لمستويات حدود األمان المعمول بها في مثل توف 
   .هذه المواقع



 

 

7 

 

إلدراج مالئمة للتكوين البدني للطالب وأن تتناسب مع يجب أن تكون المقاعد وا 
بمواصفات توفر الراحة والسالمة  امراحله السنية والتعليمية وأن يتم تصنيعه

   .للطالب وال تسبب أي ضرر جسماني بالنسبة للقدمين أو عموده الفقري
عرضه نصف متر وترك مسافة حوالي  األدراجترك ممر بين كل صفين من  

  .المتر بين الصف الجانبي والحائط عأرباثالثة 
سهولة حتى يضمن اخضر داكناً ال يلمع  أويكون لون السبورة اسود  أن يجب 

الرؤية الجيدة، وتوضع السبورة في منتصف الجدار المواجه للتالميذ وعلى ارتفاع 
من مقاعد التالميذ والسبورة عن متر  األولمناسب، وأال تقل المسافة بين الصف 

من مقاعد التالميذ عن السبورة أكثر من سبعة  األخير يبعد الصف ونصف وأال
  .أمتار

الجيدة التي ال ينتج عن استعمالها  األنواعفي حالة استخدام الطباشير يجب اختيار  
يوضع عليه الطباشير  أسفلها بحاجزكما يجب تزويد السبورة  ،غبار كثير

  .لكتابة أو عند مسح السبورةوالمساحة ويسقط عليه ذرات الطباشير الناتجة من ا
 حتياطاتيجب توفير التهوية المناسبة في جميع مكونات المبنى المدرسي طبقاً ال -4

وهي أفضل وسائل ) تهوية طبيعية ( السالمة المعمول بها والتي قد يكون مصدرها 
التهوية وتكون بواسطة النوافذ وتعتمد على التيارات الهوائية ، ويمكن االستعانة 

التهوية الصناعية لضمان توفير التهوية المالئمة ، ولتحقيق هذا الهدف يجب بوسائل 
 : توافر الشروط الصحية اآلتية في المباني 

أال تقل مساحة النوافذ بالمبنى عن سدس المساحة الكلية لألرضيات، وان يكون  
وافر توزيع النوافذ بحيث تسير التهوية في اتجاه واحد ودون تيارات متقابلة ، وان يت

ويمكن االستعانة بوسائل  أمتار مكعبة ، 10-8لكل تلميذ حجم فضائي يتراوح بين 
التهوية الصناعية باستخدام المراوح والمكيفات للوصول بمعدل التهوية إلى 

  .المعدالت المطلوبة في مثل هذه المواقع 
بخاصة التأكد من توفير وسائل التهوية المناسبة داخل الصفوف والمكاتب اإلدارية و 

التي يحتمل تصاعد أبخــرة  الورش الفنية والصناعيةالمختبرات الكيماوية و
 .وغازات وأدخنة أو أتربة بها واإلبالغ الفوري في حالة تعطلها 

التأكد من كفاءة تشغيل أجهز التكييف وقيام متعهدي الصيانة بإجراء أعمال الصيانة  
 .الدورية وتنظيف المرشحات بصفة دورية 
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ير شدة اإلضاءة الجيدة داخل الصفوف الدراسية طبقاً لجداول حدود األمان يجب توف -5
المعمول بها ، لكي تساعد الطالب من الرؤية المريحة، وتقيهم من إجهاد العين ، 

  -:ولذلك البد من توفر الشروط التالية
ويجب أن تشغل النوافذ  ،طبيعي بواسطة النوافذالمصدر في حالة االعتماد على ال 

مساحة أرضية الصف الدراسي لتوفير اإلضاءة الطبيعية الكافية المناسبة سدس 
يراعى أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات و. من ناحية القوة والنوعية

اإلضاءة الطبيعية يشكل يسمح بتوزيع الضوء توزيعاً متجانساً ومنتظماً على داخل 
من الداخل والخارج بصفة  الصفوف ومرافق المدرسة ، وأن يكون زجاجها نظيفاً

  .دائمة وأال يكون محجوباً بأي عائق
مراعاة أن تضمن مصـادر الضوء الطبيعية أو الصناعية إضاءة متجانسة وأن   

 0تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المنتشر والضوء المنعكس 
يجب أن يتم استخدام اإلضـاءة الصناعية في حالة عدم كفاية اإلضـاءة   

ويجب أن تكون ) لمبات الفورسنت( عية باستخدام المصـابيح الكهـربائية الطبي
اإلضاءة الصادرة عن المصابيح الكهربائية غير مباشرة وال تسبب زغللة للعينين 

 .يسقط معظم الضوء على يساره أنيراعى في وضع جلوس التلميذ ، و
كاتب اإلدارية التأكد من توفير اإلضاءة الكافية داخل الصفوف الدراسية والم  
والمختبرات ومراعاة استبدال المصابيح التالفة وإزالة  الورش الفنية والصناعيةو

الغبار واألتربة عن كافة المصابيح لضمان توفير إضاءة جيدة طبقاً لمعدالت 
 .السالمة الخاصة بها 

 :السالمة في المختبرات المدرسية بالتالي احتياطاتتتمثل  - 6

لكي تسمح لهم بحرية  ، تبر تتناسب مع أعداد الطالبيجب أن تكون مساحة المخ 
  .الحركة خالل إجراء التجارب دون تزاحم 

يجب أن يتوافر بابان بقاعة المختبر للدخول والخروج وأن يكـون اتجاه فتح  
  ).في اتجاه اندفاع األشخاص ( األبواب للخارج 

  .د النوافذ بستائر مقاومة للحريق وقضبان حماية متحركة يتزو 
تجهيز المختبرات بوسائل اإلضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية طبقاً لجداول  

الحدود المسموح بها في هذا المجال ومتابعة عملية الصيانة الدورية لتجهيزات 
  .اإلضاءة والتهوية الصناعية



 

 

9 

 

يجب أن تكون أرضيات المختبرات واألحواض والطاوالت من أنواع ال تتأثر  
  .بالمواد الكيماوية 

ضرورة تجهيز المختبرات بمقاعد مريحة وسهلة الحركة داخل المختبر والتي يمكن  
 . التحكم في ارتفاعها على حسب طول الطالب 

واقيات ( الكهرباء ذات األغطية  نقاطيجب تجهيز المختبرات بعدد كاف من  
تكون تمديدات ، وعلى كل من جدران المختبر وطاوالت الطالب والمعلم ) المكابس

الفنية المتعارف  لألصولاز من أنابيب من النحاس حتى ال تصدأ وأن تتم طبقاً الغ
 .عليها في هذا المجال لضمان عدم تسرب الغاز بالمختبرات 

يجب تخصيص خزانة خاصة باسطوانات الغاز للمختبر في أحد أركان المدرسة  
اسطوانات بعيدة عن المختبر وأن تكون مأمونة ومغلقة بصفة مستمرة لمنع العبث ب

  .الغاز ويمنع منعاً باتاً وضع اسطوانات الغاز داخل المختبر
 .يجب تجهيز المختبرات بتمديدات الماء والصرف الالزمة  
ينبغي توفير خزانة لإلسعافات األولية ومستلزمات اإلسعافات األولية وتجهيز  

لى في مختبرات الكيمياء بدش للطوارئ وذلك لسرعة القيام بعملية اإلسعاف األو
 .حالة حدوث إصابات ألحد المتواجدين بالمختبر 

يوصى بتوفير وسيلة اتصال باإلدارة وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدين بالمختبر في  
حالة حدوث حريق على أن يتم توصيلها بلوحة إنذار الحريق الرئيسية الموجودة 

ها بصفة بغرفة الحارس ويراعى إجراء صيانة دورية لهذه األجهزة لضمان عمل
 .مستمرة 

 :السالمة عند اختيار األثاث المدرسي في التالي احتياطاتتتمثل  - 7

يجب أن تكون المقاعد واإلدراج مالئمة للتكوين البدني للطالب وأن تتناسب مع  
بمواصفات توفر الراحة والسالمة للطالب  تصنيعهامراحله السنية والتعليمية وأن يتم 

تكون  أنويجب . ة للقدمين أو عموده الفقري وال تسبب أي ضرر جسماني بالنسب
  .حرية الحركة للتالميذ إلتاحة األدراجالمقاعد منفصلة عن 

أفضل أنواع المناضد المثالية التي يمكن استخدامها هي تلك التي يمكن ضبط  
 . ارتفاعها وفقاً لطول الطالب

ن ارتفاع درجة، وان يكو 15بزاوية  األمام إلىيكون سطح الدرج مائال  أنيجب  
من خلف مفصل الركبة حتى سطح  مقاساًمساويا لطول الساق  األرضالمقعد عن 
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يكون مساويا  أنأما عرض المقعد والتلميذ جالس عليه منتصب الظهر فيجب ، القدم 
في الفخذ حرا وبعيدا عن الحد  األماميلثلثي طول عظمة الفخذ مع ترك الثلث 

  . على الشريان للمقعد وبذلك يتجنب حدوث ضغط األمامي
الدموية  األوعيةمستديرة حتى ال تضغط على  األماميةتكون حافة المقعد  أنيجب  

 .فتؤثر على حيوية الساق والقدم واألعصاب
 :السالمة في المقصف في التالي احتياطاتتتمثل  -8

يجب أن يكون المقصف في موقع متوسط من المدرسة بعيداً عن دورات المياه  
ة ، وذو مساحة مناسبة لعدد طالب المدرسة، وجيد التهوية وأماكن تجمع القمام

 .واإلضاءة
بعدد مناسب من منافذ البيع على ارتفاع مناسب لطول الطالب  المقصف تجهيز 

 .تكون مغطاة بمظلة للوقاية من الشمس أنويفضل 
يتم وضع حواجز من األلمنيوم أو الحديد أمام المقصف تنظم التالميذ أثناء الشراء  أن 

 .لك لتجنب حدوث تزاحم التالميذ ووقوع إصابات بينهم وذ
مياه صالحة للشرب ومغسلة لليدين، وأن تكون  بداخل المقصفيجب أن يتوافر  

البورسالن  أوتكون من القيشاني  أنأرضية المقصف والحوائط قابلة للغسل ويفضل 
 . بارتفاع مترين

 .تزود نوافذ المقصف بسلك شبكي لمنع دخول الحشرات  
 .تم تزويد المقصف بمطفأة حريق مناسبةي 
لنظام رقابة محدد مثل ما يحدث المقصف في حالة تجهيز أطعمة به أن يخضع يجب  

كما يخضع ما يباع فيه إلى شروط توفر ، في شروط تحضير األغذية في المطاعم
التغذية المطلوب وبما يحمي الطالب من مشكالت سوء التغذية ومن اكتساب 

 .سلبية سلوكيات غذائية
حفظ األطعمة والسالمة والصحة المهنية في عملية تخزين  احتياطاتيجب مراعاة  

 .والمشروبات لحمايتها من التلوث واستخدام الثالجات في حفظ األطعمة سريعة التلف
 :السالمة في ساحة المدرسة في التالي احتياطاتتتمثل  -9

ماكن التي يلعب في األتجنب وضع بردورات من الخرسانة المسلحة أو غيرها  
عند سقوطهم عليها أثناء اللعب ، كما  تتسبب في إصابات لهمحتى ال  فيها التالميذ

  .ينبغي أن تكون حواف المسطحات بميل خفيف باتجاه المشايات 
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تجنب وجود منحدرات عالية االرتفاع ، وفي حالة وجودها يجب وضع حواجز  
  .من االلومنيوم لضمان عدم سقوط التالميذ

كد من عدم وجود أشجار شوكية قد تسبب آذى للتالميذ ومتابعة عملية تهذيب التأ 
األشجار وإزالة أوراق األشجار واألعشاب بصفة مستمرة من ساحة المدرسة حتى 

  .ال تكون سبب في انتشار الحرائق بالمدرسة
تجنب زراعة النباتات السامة أو العصارية التي تفرز مادة لبنية أو سامة أو  

 .مهيجة 

  . تجنب زراعة النباتات ذات األشواك مثل الصباريات  
عدم تسميد أو تغطية المسطحات المزروعة باألسمدة العضوية الحيوانية ألن يجب  

  . للطالبفي نقل األمراض  وسبببعض هذه األسمدة يكون مصدراً للعدوى 
ذ يجب إزالة خاليا النحل التي قد توجد على بعض األشجار لضمان سالمة التالمي 

 .من مخاطرها 
 :للسالمة منهاومعدات  أجهزةتتوفر بالمدرسة  أنالبد من  -10

ألول في حالة نشوب اخط الدفاع  هيفي المدرسة  واإلطفاءتجهيزات السالمة  
الحريق لـذا يجب تجهيز كافة مكونات المباني المدرسية بأجهزة إنذار حريق يدوية 

   .وتلقائية
لية للحريق بمكان ظاهر بالمدرسة وإجراء التأكد من وجود أجهزة المكافحة األو 

وعمل االختبارات  الصيانة الدورية لها ومتابعة أعمال صيانة أجهزة إنذار الحريق
  .عليها بشكل دوري من قبل جهة فنية متخصصة لضمان عملها عند الحاجه

توفير خزانة لإلسعافات األولية تحتوي على وسائل اإلسعافات األولية والعقاقير  
 .الالزمة الطبية
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 التخزين السالمة يف أعمال
أماكن التخزين عادة تحوى المخزون االستراتيجي للمنشآت من مواد خام أو منتج وغيرها     

من أجهزة ومعدات واآلالت والتي تقدر بأموال طائلة ، لذلك كان البد من تأمين تلك المخازن 
ا تحتويه ، وتعتمد عملية التأمين من من أخطار الحريق أو السطو والسرقة للحفاظ على م

الحريق على منع نشوبه واالستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه نظراً لما تشكله الحرائق 
وحتى أنه في حالة عـدم قابليتها . من خسائر جسيمة للمواد المخزنة القابلة لالحتراق 

حرارة نتيجة حدوث حريق لالحتراق فأنه يضرها التعرض للدخان أو االرتفاع في درجة ال
بالمواد األخرى القابلة لالشتعال والقريبة منها، وأيضاً قد يحدث الضرر نتيجة المياه 

  . المستخدمة في عمليات مكافحة الحرائق
فصل مواقع أهمها  ويوجد ثالثة اعتبارات واجبة األتباع عند القيام بعملية تأمين المخازن    

واتخاذ  ،فادى وجود آية مصادر لالشتعال بمواقع التخزينالتخزين عن مواقع التصنيع ، وت
 .الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بمواقع التخزين  التدابير

  التخزين الداخلي:  أوالً 
في كثير من األحيان تفضل المنشآت الصناعية تخزين المواد الخام أو البضائع الغير تامة    

ع لتسهيل عملية النقل وتقليل تكلفة اإلنتاج ، ولكن نظراً الصنع قريباً من مواقع التصني
الحتواء تلك المخازن على كميات كبيرة من المواد المخزنة القابلة لالحتراق والتي يصدر 
عنها عند احتراقها حمولة حرارية عالية قد تؤثر على عناصر المبنى المخزنة فيه وتشكل 

ادى ذلك يجب معرفة مسببات الحرائق داخل خطورة كبيرة على باقي عناصر المنشأة ولتف
  :الوقاية منها والتي نوجزها فيما يلي المخازن وتدابير 

  أسباب نشوب احلرائق بأماكن التخزين
 تعتبر التركيبات والتجهيزات الكهربائية من مسببات: التركيبات والتجهيزات الكهربائية - 1

من التجهيزات الكهربائية مثل اإلضاءة أو الحرائق داخل المخازن ، فالمواد الموجودة بالقرب 
في درجة الحرارة ، كذلك قد يصدر شرر كهربائي  ىالغير عادالتدفئة تتعرض لالرتفاع 

نتيجة خلل في التركيبات الكهربائية الممتدة داخل المخازن ويتوقع اتصاله بالمواد السهلة 
  .االشتعال ويتسبب ذلك في حدوث الحرائق

التخزين يتسبب إلقاء بقايا السيجارة بأماكن : واد الثقاب وبقايا السيجارةمواد التدخين كأع - 2
  .في حدوث حريق نتيجة اتصالها بالمواد السهلة لالحتراق
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يصدر عن عمليات اللحام قد : عمليات اللحام أو القطع أو استخدام األفران داخل المخازن - 3
نة شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة أو القطع أو استخدام األفران بالقرب من المواد المخز

  .ويتسبب ذلك في إحداث الحرائق داخل المخازن 
أجهزة رفع وتداول : األجهزة الميكانيكية التي تعمل بمحركات داخل المخازن ستخداما - 4

البضائع التي تعمل بمحركات قد يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة ويتسبب ذلك 
  .واد المخزنة سريعة االشتعال في نشوب الحرائق بالم

نظراً لوجود المخازن بعيدة عن  :إعدام المخلفات والمهمالت بحرقها بالقرب من المخازن - 5
عدم السماح بوجود مواد سهلة  فانه من الواجبأماكن التصنيع وعن رقابة المشرفين، لذلك 

اب المخازن محكمة الغلق ويراعي دائماً أن تكون نوافذ وأبو، االحتراق بجوار مباني التخزين 
  .بحيث يصعب نفاذ لهب وشرر الحريق عند وقوعه خارج المبنى إلى الداخل 

  
  التدابري الواجب توافرها للوقاية من انتشار احلريق عند حدوثه

ن فرصة انتشار إنظراً لكون المخازن تكون مكدسة بالمواد المخزونة سريعة االشتعال ف   
منع انتشار تالتدابير التي  تخاذاة لذلك كان من الضروري الحريق عند حدوثه تكون كبير
   :الحريق والتي نذكر منها ما يلي

يجب تقسيم المخازن ذات المساحات الكبيرة إلى :المبنى إلى وحدات صغيرة  تقسيم -1
وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ الحريق منها 

  . الحريق داخل الحيز المحدود دون االنتشار إلى باقي المبنى وبذلك يمكن حصر
ويجب ، يجب أن تكون األبواب والفتحات الموجودة بالفواصل من األنواع المقاومة للنيران -2

أن تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تكون من األنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث حريق حتى ال 
  .منها تكون وسيلة سهلة لنفاذ الحريق

يجب أن تزود المخازن بأجهزة إطفاء : توفير نظام لإلطفاء واإلنذار التلقائي للحريق -3
ويمكن  ،الحريق التي تتناسب كماً وكيفاً مع المواد المخزونة والمساحات المخصصة لها

استخدام نظام إطفاء تلقائي بالمخازن التي تحوى مواد سريعة االشتعال ولها درجة عالية من 
يجب تجهيز المخازن بوسيلة إنذار للحريق  كما 0رة مثل مخازن المواد الكيماويةالخطو

بغرفة المراقبة بالدفاع المدني لضمان أعالم  ، ويتم توصيلهاإلعالم المتواجدين بوقوع الحريق 
  .الفرق المتخصصة بالدفاع المدني بمكان الحريق مما يضمن انتقالها بسرعة إلخماد الحريق
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هناك حاالت من التخزين تتطلب : لواجب توافرها لحاالت خاصة من التخزينالتدابير ا -4
احتياطات وقائية خاصة، مثل حاالت تخزين الغازات القابلة لالشتعال والسوائل التي لها نقطة 
وميض منخفضة والمواد التي تنصهر وتتدفق كالسوائل بفعل الحرارة والمواد التي لها خاصية 

  .اد التي تتفاعل مع الماء أو تتشرب بهاالحتراق الذاتي والمو
مثل الزيوت البترولية الخفيفة  : )ف90(م 32السوائل التي لها نقطة وميض أقل من  

واألسيتون والكحول وهى تتميز بصدور أبخرة قابلة لاللتهاب في درجات الحرارة 
لذلك يجب حفظ هذه السوائل داخل عبوات محكمة الغلق ويخصص لها مخزن  ،العادية

مستقل تتوافر به التهوية المستمرة وان يكون موقع التخزين بعيداً عن مصادر 
  .االشتعال المسببة للحرائق 

يراعى : المواد الصلبة التي تنصهر عند تسخينها وتتحول إلى السيولة مثل الشمع 
وجود حاجز باألرضيات أمام مواقع األبواب والفتحات األخرى لوقف تيار السائل 

  .من االنتقال خارج المكان المخزن فيه المشتعل ومنعه
يراعى أن تخزن في أماكن مستقلة ومنفصلة تماماً عن  :الغازات القابلة لاللتهاب 

غيرها من المخزونات وحتى إذا كانت هذه العبوات لغازات غير قابلة لالشتعال فإنه 
  .يتوقع انفجارها عندما ترتفع درجة حرارتها

خازن مستقلة للمواد المؤكسدة التي تسبب حرائق عند يجب تخزين م: المواد المؤكسدة 
  .اتصالها بمواد أخرى قابلة لالحتراق من شأنها أن تزيد من شدة الحريق

التي  األلمونيوممثل البوتاسيوم والصـوديوم ومسحوق  :المواد التي تتفاعل مع الماء 
زات قابلة حب التفاعل ارتفاع في درجة الحرارة أو تصدر غااتتفاعل مع الماء ويص

، لالشتعال لذلك فأنه تشكل خطورة بالغة في حالة استخدام الماء في مكافحة الحرائق
لذلك يجب حفظ هذه المواد داخل أوعية محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ الماء إلى داخلها 

  .األخرىويراعى عزلها عن بقية المخزونات 
ت وغيرها من المواد مثل الحبوب واألقطان والجو :المواد التي تتشرب بالمياه 

المسامية التي تتفتح عند اتصالها بالماء وهذه المواد عند تشربها بالماء يزداد حجمها 
بالدرجة التي تؤثر على ترتيب الرصات وتؤدى إلى سقوطها أو قد تؤثر الزيادة في 

لذلك يجب مراعاة عزل هذه المواد عن بقية المخزونات  ،الحجم على جدران المبنى
 .األخرى 

  



 

 

15 

 

  : ترتيب وضع الرصات للمواد املخزنة داخل املخازن
بالنسبة  ايجب أن تكون المواد المخزنة على هيئة رصات بطريقة يسهل الوصول إليها، أم -1

  .مناسبة  لرصات المواد القابلة لالحتراق فيجب أن تكون بينها فواصل ذات مسافات
تحديد مواقع الرصات بعالمات يجب مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد وذلك ب -2

  .واضحة على األرضيات ويتم االلتزام بها بصفة دائمة
يجب أال يبلغ ارتفاع الرصات مستوى األسقف وأن تكون هناك مسافة ال تقل عن ثالثة  -3

  .أقدام بين أعلى الرصات والسقف
قوائم ترفعها يجب أن يتم وضع المواد المخزنة المتوقع تلفها نتيجة تعرضها للمياه فوق  -4

عن مستوى األرضيات بمسافة ال تقل عن ثالث بوصات أو بالمسافة التي تضمن عدم اتصال 
  .مياه اإلطفاء المتخلفة على األرضيات بالمواد المخزنة

يجب أن يتم تخزين كل نوع مميز من المواد على حده حتى يسهل التعرف على الوسائل  -5
  .نوعية المواد المخزونة المناسبة لمكافحة الحريق والتي تناسب

  
 بالعراء رجياالتخزين اخل: ثانيا 

تختلف التدابير الوقائية الواجب توافرها في حاالت التخزين بالعراء عن التي يتم توافرها     
في حاالت التخزين الداخلي ، نظراً لغياب التوصيالت الكهربائية أو األجهزة الميكانيكية أو 

  .بالعراء الحرارية في مناطق التخزين
   :أسباب احلرائق بأماكن التخزين اخلارجي بالعراء

  .بقايا سيجارة مشتعلة بالمواد المخزنة وجود -1
  .شرر أو أجزاء متطايرة من نار قريبة من موقع التخزين وجود -2
غالبية األغطية المستخدمة لحفظ البضائع من التأثيرات الجوية من مواد سهلة االحتراق  -3

  .لى انتشار الحريق بالمواد المخزونةالتي تساعد ع
تعرض المواد المخزنة لدرجات حرارة عالية خاصة في فصل الصيف ويساعد ذلك على  -4

  .اشتعال المواد المخزونة بسهولة
سهولة الوصول إلى المواد المخزنة وحرقها يكون أسهل من حاالت التخزين الداخلي  -5

  .باألبنية المغلقة
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   :افرها للوقاية من انتشار احلريقالتدابري الواجب تو
يجب إقامة هذه الحواجـز واألسوار  ،إقامة حواجز أو أسوار حول منطقة التخزين -1

بارتفاع مناسب يضمن عدم دخول أي من األغراب الذين قد يتسببون في إحداث الحرائق 
  .بالمواد المخزونة أو السرقة 

يراعى إزالة حيث  ،اب الجافة والمهمالتيجب أن تكون منطقة التخزين خالية من األعش -2
األعشاب والنباتات ليس فقط بمكان التخزين ولكن أيضاً لمسافات بعيدة قدر اإلمكان حول 

  .منطقة التخزين
يراعى أن تكون األغطية ، حيث يجب أن تكون أغطية المواد المخزنة مقاومة للحريق -3

ت الجوية من األنواع الغير قابلة لالشتعال أو التي تستخدم لوقاية المواد المخزونة من التأثيرا
  .مقاومة بقدر اإلمكان لالشتعال

يجب مراعاة وضع الرصات وتوفير ، وتقسيم مناطق التخزين ترتيب وضع الرصات -4
المسافات الكافية لتسهيل عمليات المكافحة للحريق وإنقاذ الموجودات ، وإذا كانت منطقة 

ب تقسيمها إلى أقسام يتخللها طرق ذات أتساع كافي لمرور التخـزين ذات مساحات كبيرة فيج
   .سيارات ومعدات اإلطفاء حتى يتيسر اختيار الموقع المناسب لمباشرة عمليات مكافحة الحريق

يجب توفير أجهزة اإلطفاء التي تتناسب كماً وكيفاً ، توفير أجهزة اإلطفاء بمواقع التخزين -5
نة ويراعى توزيعها في المواقع المناسبة وتركيب العدد للمساحات ونوعية المواد المخــزو

المناسب من حنفيات الحـريق على جوانب الطرق الموجودة بمنطقة التخزين ويجب أن تكون 
  .جميع أجهزة ومعدات اإلطفاء في مواقع ظاهرة يسهل التعرف والوصول إليها
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 الصناعية املنشآتيف السالمة 

تطور الصناعات الكثير  صاحبه من تكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم وماالتطور الأفرز     
 اإلنسانمن األخطار التي ينبغي على 

معرفتها وأخذ الحذر والحيطة من 
وليس هناك     . الوقوع في مسبباتها

من يتمنى أن يصاب بحادث يفقده 
التمتع بما مّن اهللا به عليه من صحة 

اب وعافية وسالمة أعضاء، فقد يص
ولو  اإلهمالبسبب قلة االهتمام أو 

للحظات قليلة وهي كافيه لجعله يتألم 
. السنوات إلىلفترات طويلة قد تصل 

ماكن العمل من ورش ومصانع ومختبرات تعتبر بيئات غير طبيعيه من حيث درجات وأ
سامة وما الحساسة والتفاعالت السريعة، والمواد ال واألجهزة، الدوارةالحرارة العالية واآلالت 

  . ذلك إلى

 إتباعهااحتياطات السالمة الواجب والمخاطر التي قد يتعرض لها العاملون بعض وفيما يلي    
  .لضمان سالمة وصحة العاملين في كافة المجاالتالتي يجب مراعاتها  العلمية واألسس

 : خماطر املنشات الصناعية

ها العاملون نتيجة التعرض هي تلك المخاطر التي يتعرض ل :الفيزيائية المخاطر - 1
لمؤثرات غير مالئمة مثل الحرارة الزائدة أو الرطوبة أو البرودة الزائدة أو اإلضاءة غير 
المناسبة أو الضوضاء أو التعرض لزيادة أو نقص في الضغط الجوى والتي تؤدى إلى حدوث 

ألضرار ، فيما يلي شرح مبسط لتلك المخاطر مع توضيح لأضرار صحية مختلفة للعمال 
  .الناتجة عنه وطرق الوقاية منها

يقصد بها االرتفاع في درجة الحرارة المحيطة باإلنسان عن الحد الذي  :الحرارة -1-1
  .ال يحتمله مما يعرضه لمخاطر عديدة قد تكون الوفاة مرحلتها األخيرة 
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  :األعمال التي يتعرض فيها العمال للتأثريات الضارة للحرارة هي 
  0لعراء تحت تأثير حرارة الشمس العمل في ا -
  0العمل تحت سطح األرض بالمناجم واألنفاق  -
العمل بجوار األفران والمواقد مثل صناعة الحديد والصلب والمسابك في صهر المعادن  -

  0وفى عمليات تقطير البترول وفى صناعة األسمدة 
  0العمل بجوار الغاليات وأمام األفران والمخابز  -
  

  :ي يتعرض هلا العمال عند تعرضهم لدرجات احلرارة العاليةاألضرار الت
اضطرابات نفسية وعصبية وشعـور بالضيق ويظهر ذلك في صورة زيادة األخطاء في  -

  0العمل وزيادة احتماالت حدوث اإلصابة ونقص القدرة على التركيز في العمل 
  0الشعور بالتعب واإلرهاق  -
  0الساقين وجدار البطن تقلصات في العضالت اإلرادية في  -
سبب تمدد األوعية الدموية بالجلد واندفاع الدم أليها وزيادة عدد ياإلجهاد الحراري و -

  0ضربات القلب ، الدوخة ، الصداع ، القيء ثم اإلغماء 
ضربة الشمس وتنشأ من التعرض لدرجات عالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يعطل  -

يشعر المصاب بالصداع الشديد والزغللة ثم تبدأ درجة الجسم عن التخلص من حرارته و
الوعي وإذا لم يسعف  انحرارة الجسم في االرتفاع ويلي ذلك التشنجات العصبية وفقد

  0المصاب بالعالج تحدث الوفاة 
  0التهابات الجلد والعيون ويحدث ذلك نتيجة التعرض المزمن للحرارة العالية  -

  :طرق الوقاية 
  0ن من التعرض لدرجات الحرارة العالية حماية العاملي -
بعاد العاملين المصابين بأمراض القلب والكلى عن العمل في األماكن التي ترتفـع بها إ -

  0درجة الحرارة 
عمل نظام لتبادل العاملين الذين يتعرضون للحرارة في أماكن عملهم فمثالً تعمل  -

تعمل مجموعة الورش أمام األفران مجموعة أمام األفران ثم تنقل للعمل داخل الورش و
  0قل معدل التعرض للحرارة توبذلك 

  0الوقاية الشخصية للعمال للوقاية من الحرارة العالية  معداتاستخدام  -
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تقديم كميات كبيرة من السوائل واألقراص التي تحتوى على أمالح معدنية لتعويض ما  -
  0ة يفقده الجسم من سوائل وأمالح نتيجة التعرض للحرار

  0عمل كشف طبي ابتدائي ودوري على العاملين المعرضين للحرارة العالية  -
  0نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل اإلسعافات األولية له في حالة ضربة الشمس  -
  

يقصد بها االنخفاض في درجة الحرارة إلى الحد الذي يؤثر على اإلنسان : البرودة -1-2
لقيام بوظائفه الحيوية بالشكل المطلوب ويتعرض لمخاطر الموجود في بيئة العمل ويعرضه لعدم ا

  0قد تكون نهايتها الوفاة 
  

  :األعمال التي يتعرض فيها العمال للتأثريات الضارة للربودة هي 
  .واأليس كريم وغيرها من األماكن الباردة العمل داخل الثالجات ومصانع الثلج  -
  0األماكن الباردة مثل القطب الشمالي  -

  
  :راض التي يتعرض هلا العمال عند تعرضهم لدرجات من الربودة العالية األع
  0شحوب اللون وتأثيرات ضارة على األصابع واالطراف -
  0اضطراب في الدورة الدموية وهبوط حاد في القلب  -

  
  :طرق الوقاية 

  بعاد العمال المرضى المصابين بأمراض القلب عن العمل في األماكن الباردةإ -
  0العمال لسوائل دافئة لرفع درجة حرارة الجسم  إعطاء -
  0ارتداء المالبس الواقية من البرودة  -
  0نقل المصاب إلى مكان دافئ وعمل اإلسعافات األولية له  -
  

يقصد بها الزيادة أو النقص في شدة اإلضاءة عن الحد المطلوب بما يؤثر  :اإلضاءة -1-3
  0على سالمة العين 
  :العمال لضعف اإلضاءة األعمال التي يتعرض فيها 

  0عمال المناجم واألنفاق والعمل تحت سطح األرض  -
  0عمال التحميض في معامل التصوير واألشعة وغيرها -
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  :األعمال التي يتعرض فيها العمال لشدة اإلضاءة 
  0التعرض للوهج أثناء عمليات القطع واللحام  -
ات السينما والتلفزيون بسبب شدة التعرض لإلضاءة المبهرة كما يحدث للعاملين في قاع -

  0إضاءة كاميرات التصوير 
  

  : ألضرار التي يتعرض هلا العمال عند تعرضهم لإلضاءة الغري مناسبةا
  0ضعف شدة اإلبصار  -
  0)الكاتراكتا ( عتامة عدسة العين  -
  

  : طرق الوقاية 
ضاءة طبيعية أو توفير اإلضاءة المناسبة لنوع العمل الذي تجرى مزاولته سواء كانت إ -

ذلك أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات اإلضاءة الطبيعية  فيويراعى ، صناعية 
تسمح بتوزيع الضوء توزيعاً متجانساً منتظماً على أماكن العمل ويكون زجاجها نظيفاً من 

  0الداخل والخارج بصفة دائمة وإال يكون محجوباً بأي عائق 
ضوء الطبيعية أو الصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ مراعاة أن تضمن مصـادر ال -

  0الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المنتشر والضوء المنعكس 
  .الوقاية الشخصية مثل النظارات الخاصة بأعمال اللحام والقطع معداتارتداء  -
   0استخدام ألوان الدهانات المناسبة التي توفر اإلضاءة المناسبة  -
  

ا الخليط المتنافر من األصوات والذي ينتشر في جو العمل أو يقصد به :الضوضاء -1-4
في الشارع العام حيث يؤثر عل نشاط العمال فتنقص من إنتاجهم فضالً عما تحدثه لهم 

إلى الصمم الكامل  نتهييقوة السمع ربما  فيالمدى الطويل من ضعف تدريجي  ىعل
 0الذي ال عود فيه 

 
  :أنواع الضوضاء 

  .الغزل والنسيج  تآال ثل مضوضاء مستمرة  -
  .أصوات المطارق واالنفجارات مثلضوضاء متقطعة  -
  .االصدامات واالرتطامات المتتالية  مثلالضوضاء الطرقية  -
  .انطالق البخار من الغاليات  مثلالضوضاء البيضاء  -
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  األعمال التي يتعرض فيها العمال للتأثريات الضارة للضوضاء
  0عمليات الحدادة والسمكرة صناعة الغزل والنسيج و -
  .واألحجارعمليات الطحن والغربلة لتنقية المعادن  -
  0العمل بالمطارات عند أماكن هبوط وصعود الطائرات -
  0اختبارات اآلالت المحركة في صناعة السيارات والديزل -
  

  :األضرار التي يتعرض هلا العمال نتيجة التعرض للضوضاء 
صعوبة التخاطب والشعور بالضيق والعصبية ونقص إلى تؤدي تأثيرات غير سمعية  -

  0القدرة على التركيز
  :تأثيرات سمعية وهى تصيب الجهاز السمعي وتؤدى إلى الصمم وتنقسم إلى نوعين -

وهى تؤثر على قوة السمع ولكنها تزول بمجرد انتهاء : تأثيرات سمعية مؤقتة 
  .التعرض

لتحلل الخاليا الحسية ويصاب  وهى تحـدث نتيجة: تأثيرات سمعية مستديمة  
 .اإلنسان بالصمم المهني

  
  : طرق الوقاية  

  0منع الضوضاء من مصدرها عن طريق تحسين تصميم الماكينات واألجهزة  -
استبدال بعض العمليات التي يصدر عنها ضوضاء بأخرى غير محدثة للضوضاء مثل  -

( محل عمليات اللحام بالطرق  اللحام بالقوس الكهربائي أو بلهب األكسجين واالستيلين
  0) البرشام 

  0عزل العمليات التي يصدر عنها الضوضاء بواسطة الحوائط العازلة  -
  0تقليل مدة تعرض العمال للضوضاء  -
  0تقليل الذبذبات بتركيب الماكينات على قواعد ماصة أو عازلة للصوت  -
الل من الضوضاء غير استخدام المواد الماصة للصوت في األسقف والجدران لإلق -

  0المباشرة أو الضوضاء المنعكسة 
  0زيادة المسافة بين العامل ومصدر الضوضاء  -
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عمل الكشف الطبي االبتدائي والدوري على العاملين المعرضين للضوضاء لتحديد  -
مستوى السمع لديهم عند بدء العمل واستبعاد من لديهم عيوب سمعية من العمل في األماكن 

  0لضوضاء المعرضة ل
 -سماعات األذن  -سدادات األذن ( الوقاية الشخصية للعمال مثل  معداتاستخدام  -

  0)ي الرأس واألذنين طالخوذات التي تغ
  

يقصد به التغير في الضغط الواقع على جسم اإلنسان نتيجة التواجد  :الضغط الجوي -1-5
نفاق أو أعمال في أجواء معينة أو نتيجة القيام بأعمال معينة مثل العمل داخل األ

 0الغطس أو الطيران

  
  :األعمال التي يتعرض فيها العمال الختالفات يف الضغط

  0عند االرتفاع إلى طبقات الجو العليا داخل الطائرات  -
  0عند القيام بأعمال حفر الخنادق واألنفاق إلى أعماق كبيرة -
  0عند القيام بأعمال الغطس إلى أعماق كبيرة  -
  

  :طرق الوقاية 
تقليل تأثير الضغط عن طريق الصعود التدريجي للعامل من الخنادق واألنفاق إلى غرف  -

مكيفة الضغط ويبقى العامل بها مدداً تطول كلما قل الضغط حتى يصل إلى الضغط الجوى 
  .العادي 

  
قد تكون الرطوبة عامل أساسي في بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج  :الرطوبة -1-6

ليات الصناعية مثل الصباغة والدباغة وغيرها حيث تكثر وقد تنتج من بعض العم
وتحدث الرطوبة الزائدة أمراضاً تنفسية وروماتزمية وآالماً عصبية وذلك  0السوائل

 0نتيجة زيادة رطوبة الجو أو من بلل الجسم أو المالبس 

  
  :طرق الوقاية 

حدود التي تستلزمها الجو ال تتعدى ال فيبالنسبة لرطوبة الجو يتم التأكد أن نسبتها  -
  0الصناعة 
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بالنسبة للرطوبة الناشئة عن البلل يتم التخلص منها عن طريق التخلص من السوائل  -
وكذلك يمكن تقليل ضررها بتزويد العمال بالمالبس غير النفاذة للسوائل كالقفازات 

  .والمالبس وكذلك األحذية المصنوعة من المطاط 
  .اخل أماكن العمل سواء كانت طبيعية أو صناعية يجب توفير التهوية المناسبة د -

  :التهوية -1-7
 .يجب توفير التهوية المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبيعية أو صناعية -

، ) حرارية أو ضوئية أو كهربية أو ذرية ( هي نوع من أنواع الطاقة  :اإلشعاعات -1-8
 : وتنقسم إلى األنواع التالية

التي تصدر عن الشمس والنار والمعادن المنصهرة وتسبب هي : اإلشعاعات الحرارية -
  0للعين وتسبب تلف في بلورتها فتعتم وتحجب األبصار  أذى

والتي تعرف باألشعة فوق البنفسجية والتي تنتج عن الشمس : اإلشعاعات فوق الضوئية -
مياه أو كما تستخدم في الصناعة لتعقيم ال ،وبعض المصابيح الكهربية وهذه لها تأثير مطهر

  0المواد الغذائية المحفوظة 
 ، وهى ثالثة أنواع تتفاوت في قوة نفاذها واختراقها لجسم اإلنسان: اإلشعاعات الذرية -

وتسبب التهابات جسيمة باليدين واألصابع وتآكل األظافر والعظام والمفاصل كما تؤدى إلى 
ت ااع العظام في إنتاج الكرنشاط نخزيادة قلة كرات الدم الحمراء والبيضاء وقد تؤدى إلى 

  .سرطاناً بالدم يسببالبيضاء إلى الحد الذي 
  :طرق الوقاية 

  .الفحص الطبي الدوري الشهري للعمال المعرضين لهذه اإلشعاعات -
  0التخزين والنقل والتشغيل للمواد المشعة في إطار قواعد خاصة للسالمة  -
  0منها وارتداء أجهزة الوقاية الشخصية توعية العاملين بمخاطر األشعة وكيفية الوقاية -
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توافرها لوقاية العاملني من أضرار املخاطر  الواجب حتياطاتاال
  ) :الطبيعية( الفيزيائية

يجب توفير وسائل السالمة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفـل وقاية العاملين  -1
مـل وصحته نتيجة تعرضه لعوامل من المخاطر الطبيعية وهى كل ما يؤثر على سالمة العا

خطر أو ضرر طبيعي من حرارة أو رطوبة وتهوية وإضاءة وضوضاء واهتزازات 
   .وإشعاعات وتغيرات الضغط الجوى وجعلها ضمن الحدود المسموح بها

بيئة العمل تبعاً لنوع النشاط  فييجب توفير أجهزة قياس المخاطر الطبيعية الموجودة  -2
ياسات الدورية الالزمة وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها في المزاول وإجراء الق
  0الحدود المسموح بها

جراء الفحص الطبي االبتدائي على كل عامل يلتحق بعمل يعرضه للمخاطر إيجب  -3
الطبيعية الكتشاف أي حالة مرضية ظاهرة أو كامنة تؤثر على العامـل بشدة عند تعرضه 

فظ بنتيجة الكشف الطبي بملف العامل لمقارنتها بنتائج الفحوص الطبية لنوع المؤثر ويحت
  .التالية

يجب إجراء الفص الطبي الدوري على العاملين المعرضين للمخاطر الطبيعية الكتشاف  -4
  0أي مرض مهني مبكراً نتيجة التعرض لها وللتأكد من استمرار لياقة لعمال الطبية للعمل

اية الشخصية للعمال المعرضين للمخاطـر الطبيعية والتي تتناسب الوق معداتيجب توفير  -5
  0مع طبيعة العمل الذي يقومون به وان تكون مطابقة للمواصفات 

  0بيئة العمل وكيفية الوقاية منها فييجب توعية العاملين بالمخاطر الموجودة  -6
الحرارة مع طبيعة تجنب درجات الحرارة المرتفعة داخل أماكن العمل وان تتناسب درجة  -7

  0العمل ومقدار الجهد المبذول في أدائه مقاسه بالترمومتر المبلل األسود 
  0% 80يجب أن ال تزيد درجة الرطوبة النسبية داخل أماكن العمل على   -8
يجب عند تعرض العاملين النخفاض في درجات الحرارة مثل العمل في الثالجات أو في  -9

الوقاية الشخصية بحيث يغطى كافة أجزاء  معداتأن يتم استخدام  العراء في المناطق الباردة
  0الجسم وكذلك توفير أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة 

يجب أن تكون التهوية داخل أماكن العمل كافية ومناسبة سواء كانت طبيعية أو صناعية  - 10
ملهم التعـرض لزيادة ويجب اتخاذ االحتياطات الكفيلة لوقاية العاملين التي تستدعى طبيعة ع

  0الضغط الجوى  فيأو نقص 
  .يجب توفير اإلضاءة المناسبة لطبيعة العمل المزاول سواء كانت طبيعية أو صناعية  - 11
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يجب توفير االحتياطات الكفيلة بمنع أو تقليل الضوضاء واالهتزازات ذات الخطورة  - 12
  .على صحة العاملين 

بحماية العاملين من مخاطر المواد المشعة واإلشعاعات يجب توفير االحتياطات الكفيلة  - 13
  .الحساسة  كاألفالمالمؤينة وتوفير وسائل قياس اإلشعاعات المؤينة 

  
المخاطر  –تنقسم المخاطر الهندسية إلى مخاطر الكهرباء  :الهندسية المخاطر -2

 .الميكانيكية

ى المحركة وتستخدم تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة والقو: مخاطر الكهرباء -2-1
في معظم أوجه الحياة ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء إال إنها لها بعض 
المخاطر على اإلنسان والمواد إذا لم يتم استخدامها حسب األصول الفنية السليمة 
وحسب تعليمات السالمة الخاصة بها ، حيث أن أي تهاون في اتخاذ احتياطات اآلمان 

  .الخاصة بالكهرباء قد يؤدى إلى حوادث جسيمة لألفراد وللمنشآت  والسالمة
  :تنقسم المخاطر الكهربائية حسب تأثيرها إلى قسمين أساسين

نتيجة مالمسته ألجزاء حاملة للتيار الكهربائي أثناء وقوفه  :مخاطر تؤثر على اإلنسان  -1
دائرة الكهربائية ويسرى مبنى وحينئذ يكمل الالفوق األرض أو مالمسته لبعض أجزاء من 
  :فيه التيار الكهربائي وينتج عن ذلك ما يلي 

قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة التي يتعرض لها اإلنسان : صدمات كهربائية -أ
فالتيار المستمر أقل تأثيراً من (شدة ونوع التيار المار بالجسم  - :علي عدة عوامل منها

ار في الجسم ، فكلما زادت مـدة سريان التيار في مدة سريان التي - )التيار المتغير
 أكثرالعضو الذي يسرى فيه التيار فالجهاز العصبي والقلب  - الجسم زاد تأثيره الضار 
فالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكهرباء من (حالة الجلد - األعضاء تأثراً بالكهرباء 

  . مدى مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء -) الجلد الرطب
تختلف شدتها من حروق بسيطة تنشأ عن تيارات ضعيفة إلى حروق شديدة : حروق -ب

  .تنشأ عن تيارات ذات ضغط عالي والتي تؤدي إلى تدمير لمعظم طبقات الجلد 
ينتج عن الصدمة الكهربائية فتحدث عتامة في العدسة كنتيجة لدخول : انبهار العين  -ج

تعرض العين للوميض الكهربائي التهابات كما  وينتج عن، أو سريان التيار المباشر 
  .يحدث لعامل اللحام بالكهرباء 
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وفي هذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو  : مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد -2
  .تلف بالمعدات بسبب سوء استخدام الكهرباء 

  
  الكهربائية طرق الوقاية من املخاطر

ئية ألغراض اإلنارة أن تكون في مواسير معزولة يجب عند تركيب األسالك الكهربا -1
من الداخل وال يجوز تركها مكشوفة حتى ال تتسرب إليها الرطوبة أو تؤثر فيها الحرارة 

  0وتؤدى إلى قصر كهربائي 
يجب أال يعقد السلك المدلى لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الحوائط  -2

  0س المطلوب وألغراض التقصير يقطع السلك حسب المقا
يجب عدم تحميل أي مقبس كهربائي زيادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة في  -3

المفاتيح أو التوصيالت الكهربائية إبالغ الكهربائي المختص لعمل الالزم ويجب عدم القيام 
  .بأي أعمال توصيالت كهربائية أو إصالحات إال بمعرفة المختصين في مجال الكهرباء 

لمعدات بمجمع ارضي استاتيكى مناسب لتفريغ آي شحنات فور توصيل األجهزة وا -4
  .تولدها

يجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في التوصيالت الكهربائية مناسبة للتيار  -5
  .المار بها وتوصيل الهياكل المعدنية لألجهزة الكهربائية باألرض 

لمفاتيح الكهربائية أو عند تركيب أي أجهزة كهربائية كالمحوالت أو الموتورات أو ا -6
  .التابلوهات الكهربائية في أي مكان يجب أن تكون هذه األجهزة في حالة آمنة كذلك 

  0يجب منع أي احتمال للمس المفاجئ للموصالت الحاملة للتيار  -7
وإذا , يجب وضع األجهزة الكهربائية في أقل مساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بها -8

  . بالحواجز الواقية لمنع االقتراب منهاوضعت في العراء فيجب تسويرها 
يجب وضع تعليمات تحذيرية بجانب األجهزة والموصالت الحاملة للتيار الكهربائي  -9

تبين مقدار الفولت المار بهذه األجهزة خاصة في األجهزة التي تحمل تيار ذي ضـغط 
  0ويجب أن تكون هذه التعليمات واضحة بحيث يسهل قراءتها بسهولة  0عالي 

ب أن يكون القائمين على أعمال الصيانة لألجهزة الكهربائية عماالً فنيين ويجب أن يج - 10
ال تجرى أية إصالحات أو تركيبات في األجهزة الكهربائية أال بعد التأكد من عدم مرور 

الوقاية الشخصية  معداتويجب استخدام  0التيار الكهربائي فيها وتوصيلها باألرض 
  0المناسبة 
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نة دورية لألجهزة الكهربائية وعند اكتشاف أي عطب أو آية مخاطر يجب أجراء صيا - 11
   0يجرى إصالح العطب وإزالة أسباب المخاطر فوراً 

يجب عدم تعريض األسالك الكهربائية المغطاة بالمطاط أو البالستيك للشمس أو  - 12
  0الحرارة حتى ال يتلف المطاط إذا تعرض لها لمدة طويلة 

نة أو األشرطة على األسالك في االحتفاالت أو بغرض يجب عدم لصق األوراق الملو - 13
التقاط النار من آي شرر يحدث أو نتيجة مالمستها لمصباح  فيالزينة حتى ال تكون سبباً 

  0ساخن 
ولوحات التوزيع المفاتيح ) المصهرات ( وضع صناديق األكباس  فييجب أن يراعى  - 14

رة أو أتربة أو مواد أو غازات قابلة الكهربائية أن تكون خارج الغرف التي تحتوى على أبخ
  0لالشتعال 

لكل مجموعة من التوصيالت وسكين ) مصهرات ( يجب تخصيص صندوق أكباس  - 15
وذلك  ياألوتوماتيكلقطع التيار في الحاالت االضطرارية ويجب استخدام الفاصل الكهربائي 

  .لفصل الكهرباء في حالة حدوث تماس كهربائي 
مستخدمة داخل مخازن المواد الكيميائية من النوع المعزول يجب أن تكون المفاتيح ال - 16

  0المميت للشرر المخصص لهذا الغرض 
يجب قطع التيار الكهربائي عن جميع المنشآت في حالة إخالئها كالورش والمخازن  - 17

  .بعد انتهاء الدوام 
واألسقف  أو المفاتيح الكهربائية في الحوائط) الدوايات ( يمنع منعاً باتاً ربط أو تثبيت  - 18

أو أي مادة موصلة للتيار مباشرة الن هناك احتمال قوى دائماً أن تكون األسالك الموجودة 
غير معزولة جيد فتتعرض للرطـــوبة وينجم عنها ماس  المفاتيحخلف هذه الدوايات أو 

  0كهربائي وبالتالي يتسبب في حدوث حريق 
  
ية كل ما يتعرض له العنصر يعتبر من المخاطر الميكانيك : المخاطر الميكانيكية -2-2

البشرى في مكان العمل من االصطدام أو االتصال بين جسمه وبين جسم صلب 
فالعامل الذي يسقط على األرض يكون في حركة 0ويكون ذلك أثناء حركة أحدهما 

بينما األرض ثابتة ، كذلك الرايش المتناثر من المخرطة أو المثقاب والذي كثيراً ما 
ل ويمكن أن يكون اتصال جزء من جسم العامل بجزء متحرك سبباً العام صابةإ يسبب
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مباشراً لإلصابة كإدخال األصابع بين التروس أو اتصال مالبس العامل بجزء دائر في 
  0اآلالت كأعمدة المحاور والحدافات فينجذب العامل إلى اآللة وتحدث اإلصابة 

   :ويمكن حصر الحركات الميكانيكية في ثالث أشكال هي   
  .الحركة الدائرية  −
  .الحركة االنزالقية أو الترددية −
  .نقط تداخل الحركة  −
  

  :طرق الوقاية من املخاطر امليكانيكية 
يجب أن تحتوى اآلالت على وسائل الوقاية المناسبة مثل الحواجز المختلفة سواء ثابتة أو 

  :متحركة حسب طبيعة اآللة ويجب أن تتوفر بهذه الحواجز الشروط التالية 
  .أن توفر الوقاية الكاملة من الخطر المخصصة لتالفيه  -
  0أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمه إلى منطقة الخطر  -
  0أن ال تكون سبباً في تعطيل اإلنتاج  -
  0أن ال تؤدى إلى عرقلة العامل عن تأدية عمله  -
  0أن تقاوم الصدأ والحريق وأن تكون صيانتها بسيطة  -
  0بب عنها حوادث أثناء العمل أال يتس -

  :تباع ما يلي إلتجنب وقوع احلوادث واإلصابات من اآلالت والعدد اليدوية جيب 
  0توفير العدد الضرورية للعمل واستخدام كل أداة في العملية المخصصة لها  -
  .التفتيش على العدد واآلالت اليدوية قبل استخدامها والتأكد من صالحيتها قبل االستخدام  -
  0تدريب العمال على الطرق الصحيحة والمأمونة في استخدام العدد واآلالت اليدوية  -
  0ولوحات مناسبة لحفظ أو تعليق العدد واآلالت  وأرففإعداد دواليب  -
   0الوقاية الشخصية المناسبة لكل عملية وكل آداه  معداتتوفير  -

  
راً كبيراً في حياة األفراد والشعوب، عب المواد الكيميائية دوتل : الكيميائية المخاطر - 3

وتوجد المادة الكيميائية في بيئة العمل في إحدى  ،واستخدام المواد الكيميائية سالح ذو حدين 
  :الصور التالية 

  0الغازات واألبخرة  -
  0)غير عضوية -عضوية ( األتربة  -
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  0)المذيبات -القلويات  -األحماض ( السوائل -
   :كيميائية من أشد وأخطر ما يواجه اإلنسان ألسباب كثيرة نذكر منها ما يليلذلك تعتبر المواد ال

  ).صلبة -غازية  -سائلة(المواد الكيميائية أكثر من شكل فهي تتواجد على صورة تأخذ  -    
الجهاز التنفسي والهضمي ومالمسة (قدرة نفاذها إلى جسد اإلنسان سريعة عن طريق  -

  0) الجلد
ضاء الجسد يتم بتفاعلها مع بعض أعضاء الجسم وبالتالي فأنها تؤثر فيه تأثيرها على أع -

  0تأثيراً سيئا مثل تليف الرئة وتسمم الدم 
درجة التأثير الحاد الذي ينتج عن هذه المادة بالجسد قد يحدث فور دخولها للجسد أو  -

  0يحدث بعد فترة زمنية 
وبالتالي يصعب على اإلنسان بعض هذه المواد ليس لها طعم وال لون وال رائحة  -

  0اإلحساس بها أو سرعة اكتشافها 
  0سرعة انتشار هذه المواد من أماكن تواجدها يوسع قاعدة تأثيرها وما تحدثه من أضرار -
  0وجود هذه المواد بالجسم يؤدى إلى عدم االتزان وتؤثر على كفاءة بعض أعضاء الجسم -
قد تحدث تأثيراً في بعض أجهزة ومعدات العمل مثل الصدأ أو التآكل واالنفجار والحريق  -

  0الذاتي 
  
  

السالمة والصحة املهنية الواجب توافرها لوقاية العاملني من  احتياطات
  :خماطر املواد الكيميائية

د يجب توفير االحتياطات الكفيلة بحماية العمال المعرضين لخطر التعرض للموا -1
  0الكيميائية المستخدمة سواء أكانت هذه المادة في الحالة الغازية أو السائلة أو الصلبة 

يجب إجراء الفحص الطبي االبتدائي على العمال عند التحاقهم بعمل يعرضهم للمخاطر  -2
الكيميائية الكتشاف أي حالة مرضية ظاهرة أو كامنة تؤثر على العمال بشدة عند تعرضهم 

ميائي ويحتفظ بنتيجة الكشف الطبي بملف العامل لمقارنتها بنتائج الفحوص للملوث الكي
  .التالية

جراء الفص الطبي الدوري على العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية الكتشاف إيجب  -3 
أي مرض مهني مبكراً نتيجة التعرض لها والتأكد من استمرار لياقة العمال الطبية لطبيعة 

  0العمل 
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  : ير الوسائل الفنية الفعالة للوقاية من المواد الكيميائية الضارة مثليجب توف -4
استبدال العمليات الصناعية التي تستخدم مواداً ضارة بالصحة بأخـرى غير ضارة  -  

  .أو أقل ضرراً 
عزل العمليات الصناعية الضارة بالصحة في أماكن خاصة بها لتقليل عدد العمال  -

  0ل الوقاية لهذا العدد القليل من العمال المعرضين مع تدبير وسائ
استخدام الماكينات المقفلة تماماً والتي ال ينتج عن استعمالها أي شوائب وال تحتاج  -

  0لمالمسة العاملين لمكان الضرر كلما أمكن ذلك 
اختيار اآلالت التي تدار ميكانيكياً وال تحتاج لألشراف المباشر من العمال على  -

يمكن تشغيلها مع بقاء العامل على بعد مأمون حتى ال يتعرض الستنشاق إدارتها بحيث 
  0الغازات أو األبخرة أو األتربة الضارة أو طرطشة السوائل المتصاعدة من الماكينات

  0استخدام طرق الترسيب أو الترطيب للتخلص من األتربة أو األدخنة الضارة -
وية موضعية بجوار مكان تصاعد استخدام التهوية سواء كانت تهوية عامة أو ته -

الغازات واألبخرة أو األدخنة أو األتربة الضارة لتجميعها والتخلص منها قبل أن تصل 
  0إلى محيط تنفس العمال 

استخدام الكنس بالشفط أو بعد الترطيب إلزالة األتربة أو الشوائب من أماكن ترسبها  -
عمال إذا استخدمت طرق الكنس حتى ال تتصاعد إلى الهواء مرة أخرى ويستنشقها ال

  0العادية 
يجب إجراء القياسات الدورية الالزمة للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل تبعاً لنوع  -5

النشاط المزاول وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها ضمن الحدود المسموح 
  0بها
اسب مع طبيعة العمل الذي الوقاية الشخصية للعاملين والتي تتن معداتيجب توفير  -6

  0يقوموا به وان تكون مطابقة للمواصفات الفنية لذلك 
يجب توفير المياه الكافية لالغتسال أو االستحمام للعمال بعد انتهاء الدوام وقبل  -7

مغادرتهم مكان العمل إلزالة ما يعلق بالجسم من ملوثات كيميائية ضارة مع توفير معدات 
  ) .والمناشف وغيرها الصابون( النظافة مثل 

يجب توفير مكان خاص الستبدال مالبس العمال بمالبس العمل أو العكس حسب طبيعة  -8
  0العمل على أن تكون هذه األماكن بعيدة عن أماكن التعرض 
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ويمنع تناول ) التعرض( يجب توفير أماكن لتناول العمال للطعام بعيداً عن أماكن العمل  -9
  0تدخين داخل أماكن العمل الطعام أو الشراب أو ال

يجب توعية العاملين بمخاطر المواد الكيميائية الموجودة في بيئة العمل وكيفية حماية  - 10
وااللتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن الشركات المنتجة للمواد  ،أنفسهم منها 

  0الكيميائية 
جزاء جسمك فمن الواجب عند انسكاب أية مواد ملتهبة على مالبسك أو اى من أ - 11

عليك استخدام تيار من الماء على موضع اإلصابة مع سرعة التخلص من المالبس الملوثة 
وعدم االقتراب من أماكن اللهب المكشوف وذلك لمنع تضاعف اإلصابة والحد من 

  . خطورتها
استخدام الرمال والتراب المتصاص األحماض المنسكبة على األرض من انسب  - 12

  0من وجهة نظر السالمة  الوسائل
معالجة األحماض المسكوبة على األرض بكميات وفيرة بالجير المشبع بالماء أو مادة  - 13

  0قلوية من الوسائل المناسبة واجبة اإلتباع 
منع دخول غير المختصين إلى داخل مخزن المواد الكيماوية وفرض الرقابة على  - 14

  0أماكن تخزينها آمر في غاية األهمية 
توفير وسائل المكافحة األولية للحريق والتدرب على كيفية استعمالها من احتياطات  - 15

  .السالمة الواجبة اإلتباع 
  0يجب عدم استخدام حواس اللمس أو الشم أو التذوق في التعرف المواد الكيماوية   - 16
تجهيزات يجب إن تحفظ المواد القابلة لالشتعال في أماكن باردة بعيدة عن مصادر ال - 17

  0الكهربائية أو الشرارات الحرارية 
يجب ارتداء المعطف الخاص بالمختبرات الكيميائية أثناء إجراء التجارب وحظر  - 18

  .ارتداء المالبس الفضفاضة أمر هام لمنع حدوث إصابات أو حوادث داخل المختبرات 
اً بالماء في حالة تعرض أي جزء من أجزاء الجسم للمواد الكيماوية يغسل جيد - 19

  0وتعرض الحالة على الطبيب إلجراء اإلسعافات السريعة 
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  واألمان بالورش امليكانيكية السالمة احتياطات
  عند تصميم الورشة : أوالً 

   0يجب أن تكون كافة عناصر إنشاء الورشة من مواد غير قابلة لألشتعال -
  0بترولية والزيوتيجب أن تصب األرضية بالخرسانة لمنع تشربها بالمواد ال -
  .يجب أن تكون كافة التوصيالت الكهربائية مـأمونة  -
تزود الورشة بقاطع تيار لفصل التيار الكهربائي  -

  0بعـد انتهاء العمل اليومي أو عند الطوارئ
تزود الورشة بمورد مائي وحوض غسيل ونظام  -

   .مناسب للصرف 
  :أثناء العمل بالورشة : ثانياً 

ال إتوصيالت كهربائية إضافية يحظر عمل أي  -
  0بمعرفة الفني المختص مهما كانت االسباب

  0يخصص مكان مناسب بكل ورشة يجهز بدواليب معدنـية لحفظ مالبس العاملين -
يخصص مكان مناسب لحفظ العدد اليدوية مع االلتزام بالنظـام في حفظها وأعادتها بعد  -

  0االستخدام
المعدات الجاري إصالحها أو صيانتها ال تقل عن متر من يجب توفير مساحات خالية حول  -

  0كل جانب
  0يحظر حفظ مواد بترولية داخل الورشة -
   0الخ في غسل االيدى 000يحظر استخدام المواد البترولية أو الكيروسين أوالتنر -
   0الوقاية المناسبة لكل عمل داخل الورشة معداتيزود العمال ب -
  0تستخدم بالورشة بصفة دورية منتظمة بمعرفة مسئولين مختصين تختبر آالت الرفع آلتي -
  0تزود اآلالت بالتجهيزات الوقائية المناسبة لكل منها لمنع األخطار الناجمة عن استخدامها -
  0يحظر التدخين داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك -
سطة على باأليعنى بنظافة األرضيات وخلوها تماماً من المخلفات والعوائق وعدم ترك  -

  0االرض
  0يتم توفير أجهزة اإلطفاء بالسعات واألنواع واألعداد المناسبة لحجم كل ورشة -
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 )صباغة السيارات(السالمة واألمان بورش الطالء والدوكو  احتياطات
  :عند تصميم الورشة : أوالً 
  0تنشأ كافة عناصر الورشة من مواد غير قابلة لألشتعال −
ان السيارات ألكبر سـيارة نقل علـــى أن يكون حولها فراغ يجب أن تتسع ورشة ده −

  0ال يقل عن متر من كل جانب 
تزود الورشة بمراوح شافطة لسحب الغـازات  −

ويفضل استخدام التهوية الـموضعية بالقرب من 
  0مصادر رش الدوكو

يجب توافر فتحات اإلضاءة الطبيعــية للورشة  −
 مساحة) سدس(على أال تقل مساحتها عن 

   0الورشة
يجب توافر مورد مائي وصرف صحي بالورشة  −

  0لصرف المواد المتخلفة
  0يجب توافر أماكن النظافة الشخصية للعاملين بالورشة −
   0مطابقة كافة التوصيالت والتركيبات الكهربائية لألصول الفنية المأمونة −
أو عند  ود الورشة بقاطع تيار لفصل التيار الكهربائي بعد انتهاء العمل اليوميزت −

   0الطوارئ
  : أثناء العمل بالورشة : ثانيًا 

   0يزود العمال بالكمامات المناسبة لوقاية الجهاز التنفسي من األبخرة والغازات -
 - كمامات( الوقـاية الشخصية وحفظها بطريقة سليمة معداتتدريب العمال على استخدام  -

 ) .مرايل - جوانتيات

لدوري واستبعاد المصابين بأمراض حساسية ضرورة إجراء الفص الطبي االبتدائي وا -
   0بالجلد والصدر

حظر تخزين كميات من صفائح الزيوت أو الدهانات أو التنر بالورشة تزيد عن حاجة  -
   0العمل اليومى

  0سطة الملوثة بزيوت الدهانات بالورشةبحظر إلقاء األ -
  0مأمونةحالة سليمة و فيالحفاظ على كافة التوصيالت والتركيبات الكهربائية  -
 0توعية العاملين بـمخاطر العمل وتبصيرهم بطرق الوقاية منها  -
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  0تختبر آالت الرفع المستخدمة بالورشة بصفة دورية منتظمة بواسطة مسئولين مختصين -

 0وتدريب العاملين على استخدامها) المطفأت ( توفير وسائل المكافحة األولية للحريق  -

يب أحد العاملين على القيام باإلسعاف األولى توفير وسائل اإلسعافات األولية وتدر -
  0للمصابين

   0يحظر التدخين داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك -
يجب االهتمام بنظافـة األرضيات بصفة مستمرة والتأكد من خلوها تماماً من جميع  −

 .سطة على األرض سواء كانت نظيفة أو ملوثـةبالمخلفات وعدم ترك األ
 

 البطاريات مان بورش شحنالسالمة واآل احتياطات
  :عند تصميم الورشة: أوالً 
  0يجب أن تكون كافة عناصر الورشة من مواد غير قابلة لالشتعال -
) سدس( على أال تقـل مساحتها عن ، يراعى توافر فتحات التهــوية الطبيعية الكافية -

  0مساحة الورشة
  0جب توافر فتحات اإلضاءة الطبيعية المناسبةي -
  0كافة التوصيالت والتركيبات الكهربائية لألصول الفنية المأمونةمطابقة  -
  0ينشأ مدرج من مواد غير قابلة لالحتراق لوضع البطاريات -
   0تزود الورشة بقاطع للتيار الكهربي لفصل التيار بعد انتهاء العمل اليومي أو عند الطوارئ -

  : أثناء العمل بالورشة: ثانيًا 
  0مكان مناسب بعيداً عن حركة العمال فييثبت جهاز الشحن  -
   0حالة سليمة ومأمونة فيالحفاظ على كافة التوصيالت والتركيبات الكهربائية  -
  .يجب عدم تخزين أحماض داخل الورشة تزيد عن حاجة العمل اليومي -
يحفظ الحامض داخل وعاء زجاجي توضع بدورها داخل حوض من البناء يفرش قاعه  -

   0بالرمل الناعم
  0الوقاية الشخصية للعمال مثل الجوانتيات ضد األحماض وغيرها معداتتوفير  -
   0الكربون  أكسيدتزويد الورشة بأجهزة اإلطفاء من نوع ثاني  -
  .توفير وسائل اإلسعافات األولية  -
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 واآلمان بورش الديزل السالمة احتياطات
  : تصميم الورشةعند : أوالً 
  0من مواد غير قابلة للشتعالتنشأ كافة عناصر الورشة  -
  0تنشأ األرضية من بالطة خرسانية  -
مساحة الورشة، وتوفير ) سدس(يجب أن ال تقل مساحات فتحات التهوية الطبيعية عن  -

   0لزم االمر إذاالتهوية الصناعية 
  0تزود الورشة بمورد مائي وحوض غسيل ووسائل صرف -
  0ت الكهربائية لألصول الفنية السليمة والمأمونيراعى مطابقة كافة التركيبات والتوصيال -
يراعى ترك فراغ ال يقل عن متر من كل جانب بالنسبة للسيارات أو الجرارت أو المعدات  -

   0يتم أصالحها أو صيانتها بالورشة التي
أو عند  اليوميبعد انتهاء العمل  الكهربيلفصل التيار  الكهربائيتزود الورشة بقاطع للتيار  -

  0ارئالطو
  : أثناء العمل بالورشة: ثانياً 

سطات ملوثة باألرضية وحفظها داخل براميل بالقيام بأعمال النظافة الوقائية وعدم ترك ا -
  0ويتم التخلص منها يومياً

  0مواد بترولية بالورشة أييحظر تخزين  -
عمل المواد غسيل األيدي بل تست فييحظر استخدام المواد البترولية كالبنزين أو الكيروسين  -

  0المنظفة الصحية المأمونة
  .حالة سليمة ومأمونة  فييراعى الحفاظ على كافة التركيبات والتوصيالت الكهربائية  -
  
  

 واآلمان بورش حلام الكاوتش احتياطات السالمة
  :عند تصميم الورشة: أوالً 
   0تكون كافة عناصر الورشة من مواد غير قابلة لالشتعال أنيجب  −
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مع مستقلة من مواد غير قابلة لالشتعال لضواغط الهواء بحيث تتفق تخصيص غرفة  −
مكان خال  إلىالموجة االنفجارية  بتنفيسالهندسية المقررة وأهمها السماح  حتياطاتاال

  0حالة حدوث انفجار فيومأمون 
مساحة ) سدس(توفير فتحات التهوية الطبيعية بالورشة بحيث ال تقل مساحتها عن  −

  0الورشة
  0المأمونة كافة التوصيالت والتركيبات الكهربائية لألصول الفنيةمطابقة  −
أو عند  اليوميلفصل التيار بعد انتهاء العمل  الكهربائيتزود الورشة بقاطع للتيار  −

 . الطوارئ 

  :أثناء العمل بالورشة: ثانياً 
والمبينات الخاصة  توالعدادايجب التأكد بصفة مستمرة من صالحية صمامات األمان 

  0اغط الهواءبضو
  

  بورشة النجارة السالمةاحتياطات 
  .تقام ورشة النجارة بكافة عناصرها من مواد غير قابلة لالشتعال −
ية أوال ئضرورة أجراء النظافة الوقا −

وتجميع النجارة وكسر الخشب  ،بأول
  .خارج الموقع إليونقلة 

التشديد علي منع التدخين وتوفير  −
   .اللوحات اإلرشادية 

ام مواقد أو سخانات يحذر استخد −
  .بالورشة ألي غرض من األغراض

  .األصول الفنية المأمونة لكافة التوصيالت الكهربائية للورشة بإتباعيراعي االلتزام بدقة  −
ت الورشة عند يتم تركيب سكينة كهرباء خارجية لفصل التيار الكهربائي عن كافة ماكينا −

  .انتهاء العمل يوميا
   .الوقاية الشخصية عداتمإلزام العاملين باستخدام  −
 .تزويد الورشة بمعدات اإلطفاء الالزمة والمناسبة −
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  اللحام بورش  السالمة

تستخدم عملية اللحام بهدف وصل المعادن ببعضها، حيث يتم تسخينها وتسييلها وربطها    
   .ببعضها، وبعد ذلك تصبح القطعتان الموصولتين في قوة المعدن األصلي أو أقوي منه

الدخان ، األبخرة السامة ، المواد الصلبة : اآلتيالمخاطر المصاحبة لعمليات اللحام شمل تو
 .المتطايرة ، الحرارة العالية ، اإلشعاع الضوئي

  :القطع/ أنواع اللحام 
  اللحام بالغاز  -
  اللحام الكهربائي  -
  القطع باألوكسجين  -

   :القطع ألعمال اللحام والعامة احتياطات السالمة 
 :من خالل الخطوات التالية منع ومكافحة الحرائقيجب  −

المراد لحامه من  يءفي حالة عدم إمكانية إبعاد الش 
 11(قدم  35مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة لإلشتعال لمسافة ال تقل عن 

  .من مكان اللحام) مترا
وقت عدم إمكانية إبعاد المراد لحامه ، وفي نفس ال يءفي حالة عدم إمكانية إبعاد الش 

جميع المواد القابلة لإلشتعال من مكان اللحام ، يتم استخدام ستائر أو أغطية مناسبة 
كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة لإلشتعال  ،لعزل الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام

الشرر  بواسطة مواد غير قابلة لإلشتعال ورش األرضية أسفل مكان اللحام بالماء إلطفاء
  .المتطاير

في حالة  الفوريتوفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحام لإلستخدام  
  ......).المناسبة ، مكرات الحريق ،  اإلطفاءأجهزة (حدوث حرائق 

تعيين مراقب للحريق تكون مهامه األساسية مراقبة الشرر المتطاير والناتج من عمليات  
مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إال بعد ) مترا 11(قدم  35اللحام في حدود مسافة 

  .مرور نصف ساعة علي األقل من إنتهائه
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ضرورة التأكد من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو الغازات القابلة لإلشتعال وذلك  
بإجراء القياسات الالزمة بواسطة أجهزة قياس نسبة الغازات القابلة لالشتعال بجو 

 .العمل

عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إال بعد تنظيفها تماماً  
  .والتأكد من خلوها تماماً من المواد القابلة لإلشتعال

  :الوقاية الشخصية للعاملين   −
الوجه الخاص  واقينظارات اللحام ، (ضرورة استخدام واقيات العين والوجه المناسبة  

  .تعمال عدسات ذات فلتر مناسب لنوع اللحام وحجم اإللكترودمع اس) باللحام
استعمال القفازات المقاومة للحرارة ، األوفروالت القطنية ذات األكمام الطويلة وتكون  

وهناك أكمام . كذلك ضرورة عدم وجود ثنيات في البنطلون ويغطي الحذاء. بدون جيوب
  . خاصة للذراعين والساقين وأغطية

   . مناسب وأيضا يمكن استعمال مريلة من الجلد واقياستعمال حذاء  
  :الحماية الصحية والتهوية المناسبة −

  .من الممكن أن تكون تهوية مكان اللحام من التهوية الطبيعية أو التهوية الميكانيكية
تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام ال تقل مساحته  

  .قدم 16بع وسقف هذا المكان ال يقل عن قدم مر 10000عن 
في حالة عدم توافر الشرط أعاله وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم  

استخدام التهوية الميكانيكية ، مثل التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم 
كذلك يمكن . تر خاصبسحب األبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلي فل
  . مرة بالساعة 20استخدام شفاطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون في حدود 

  :يجب أن تتوفر االحتياطات اآلتيةسيتلين ، األ ين أوباألوكسجفي عمليات اللحام  −
يكون األوكسجين في إسطوانة واألسيتلين في إسطوانة أخري ، ونظرا لوجود هذين  

الية يتم استخدام منظمات للضغط علي كل إسطوانة ، ويتم الغازين تحت ضغوط ع
توصيل األوكسجين واألسيتلين من اإلسطوانات إلي المشعل بواسطة خراطيم بحيث 

ويتم بعد ذلك ) أحمر(ولون خرطوم األسيتلين ) أخضر(يكون لون خرطوم األكسجين 
 .خلط الغازين وإشعالهما بواسطة المشعل كذلك بواسطة مقدمة المشعل 
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رطل علي البوصة المربعة تحت أي  15ال يزيد ضغط التشغيل لغاز األسيتلين عن  
 15ظرف من الظروف ، حيث يكون غاز األسيتلين غير مستقر في الضغوط أعلي من 

 .رطل علي البوصة المربعة وقد يحدث له تحلل يؤدي لحدوث إنفجار كبير

يتم تخزين األسيتلين في حالة  لتالفي حدوث هذا التحلل وبالتالي حدوث اإلنفجارات ، 
سائلة في إسطوانات خاصة يوجد بها حشو من مادة سيليكات الكالسيوم كذلك مادة مذيبة 

ضعف حجمه من األسيتلين عند درجة  400مثل األسيتون الذي من خواصه إمتصاص 
 .درجة فهرنهايت 76حرارة 

ن إسطوانات الغازات قدم م 20علي مسافة ال تقل عن  األكسجينيتم تخزين إسطوانات  
قدم ويتحمل الحريق لمدة ال  5مع استخدام حاجز ارتفاعه ال يقل عن ,القابلة لإلشتعال 

 .تقل عن نصف ساعة

  :يجب أن تتوفر االحتياطات اآلتية،  الكهربائيفي عمليات اللحام  −
يجب توصيل الجسم الخارجي لماكينة اللحام باألرض، ويتم ذلك بتوصيل ملقط  -

 .لة اللحام أو بالمعدن المراد لحامهبطاو األرضي

 .يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وعلي وجه الخصوص واقيات العين -

 :اإلعتبار فيالتالية  االحتياطاتعند توصيل ماكينة اللحام ، يجب أخذ  −

  .توصيل الجسم الخارجي للماكينة باألرض 
لحام لإلستعمال في حاالت توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة ال 

 .الطوارئ

 .أو قاطع للتيار  )فيوز( وجود قاطع كهربائي  
 
 

  يف املطابعالسالمة 
تدخل المواد الكيميائية في تركيب الكثير من األدوات والمواد التي نستخدمها في حياتنا،     

د لها تأثيراتها والحبر الذي يستخدم في المطابع عبارة عن مجموعة مواد كيميائية، وهذه الموا
الصحية الخطيرة على اإلنسان الذي يتعامل معها بشكل 

 .مباشر وبصورة دورية

والعاملون في المطابع هم الفئة األكثر تعرضا ألخطار  
هذه المواد الكيميائية حيث إنهم يتعاملون بشكل مباشر مع 

  . األحبار خالل عملهم ولساعات طويلة
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  :من المخاطر التي تصيب العاملين
  .تحسس وتقرحات في اليدين -

 .تلبك معوي -

  
 

  :العمل أثناءالسالمة  احتياطات
ارتداء المالبس الواقية والمناسبة لطبيعة عملهم باإلضافة لألحذية الواقية والقفازات  -

 .والنظارات

 .استخدام واقيات الضجيج -

 .عدم تناول الغذاء أثناء العمل  -

 .المواظبة على عمل الفحوصات الدورية  -

  
  املعدات والسياراتاستخدام طات السالمة اخلاصة باحتيا

  :عند بدء التشغيل  -
  .خلفها أوالتأكد من عدم وجود أشخاص أو عوائق تحت السيارة أو المعدة  
الكشف علي الزيت والمياه ومراعاة نظافة الزجاج لتوضيح الرؤية وضبط المرايات  

  .الجانبية
  .تشغيل القبل  األمانضبط المقعد وضبط حزام  
  .نقل أجهزة التحكم إلى وضع اإلمساك 
  .نقل آلية الحركة إلى وضع التعادل 

  :  فحص املبينات -
  .اختبار الفرامل وجهاز التوجيه يمينا ويسارا 
اختبار األضواء وآلة التنبيه الخاصة بالحركة  

   .والخلفية
  .رقيجب اإللمام باإلرشادات اليدوية وااللتزام باالرشادت الموجودة بالموقع وعلي الط 

  :أثناء التشغيل  -
  .مالحظة صوت المحرك الكتشاف أي صوت غير عادي  
  .ال يسمح ألي شخص لركوب المعدة غير السائق 
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  .يحذر مصادر الخطر كأسالك الكهرباء والحفر والتأكد من خلو الطريق من العوائق 
  .تجنب الدوران في الطرق الزلقة 
  .ال تسير بالمعدة والسكينة مرفوعة إلى مداها 
  .ة السير ببط علي الطرق الغير ممهدةضرور 
تزيد من سرعة المحرك  ال تفصل آلية الحركة في حالة الوصول إلى منخفض وال 

  .واختار السرعة المناسبة
  .للسيارةيمنع ركوب األفراد علي األجزاء الخارجية  

  :عند انتهاء العمل  -
  .الكهرباء عن المعدة أو السيارة دائرة يجب فصل  
  . رفع فرملة اليد 
  . إنزال السكينة علي األرض 
مال خزان الوقود لتجهيز المعدة أو السيارة للعمل  

  .القادم
عدم وقوف السيارة علي منحدر وضرورة أن  

  .تكون األرض مستوية
  .أخذ مفتاح التشغيل من المعدة 

  :أثناء عمليات الصيانة -
  .يتم عمل الصيانة والمنبه متوقف  
أو التزود يمنع التدخين أثناء أجراء الصيانة  

  .بالوقود
  . التبريد في حالة سخونة مياهكانت  إذا ممنوع فك غطاء الردياتير 

  
  الونشات احتياطات السالمة عند استخدام 

  .كل معدات وأدوات الرفع يجب أن تكون موضح عليها الحمل اآلمن المسموح به 
صحيحة تركيب الواير الصلب أو الواير القماش في الهوك الخاص بالونش بطريقة  

  .والتأكد من صالحيتها وآمنة
    .يجب إجراء الكشف الدوري للوايرات 
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   .قفل الهوك يعمل وصالح لالستخدام أن يجب التأكد من 
  .يجب توفير اإلضاءة المناسبة في منطقة مناورة الونش 
  .في مواعيدها وتسجيلها بكارت الصيانة ونشاتجراء الصيانة الدورية للإيجب  
إجراء اختبارا يوميا لحركة الصعود والهبوط والدوران  شالونسائق يجب علي  

   .فرامل قبل بدء العملال واختبار
يجب توفير أجهزة اتصال السلكية ليتم توجيه  

  .الونش خاصة في حالة تعثر الرؤية
يجب تحذير العمال بخطورة الوقوف تحت  

  .األحمال
األرض يجب أن تكون مستوية وصلبة في حالة  

  .األرضية ونشاتالاستخدام ركايز 
أو أرضية يجب أن يتم توعيتهم  برجيهسواء كانت  الونشاتالعاملين بجانب هذه  

  .الونشاتبمخاطر هذه 
  .توفير العمالة المدربة لتصبين الطرود ونقلها 
  .تركيب أجهزة اإلنذار للتنبيه بزيادة األحمال  
  .من جهة معتمدة ونشاتتوفير شهادات الصالحية لل 
  .ة األرضية لألوناش البرجيةضروه عمل التوصيل 
    . ممنوع منعا باتا ركوب العمال فوق األحمال 

  
  الضاغط املتنقل عند استخدام احتياطات السالمة 

  .يجب وضع الضاغط في مستوي أفقي 
  .الفرامل لمنع تحريك العجالت بسبب االهتزازات إحكام 
  .ن األتربة والغباريجب وضع الضاغط في مواجهة تيار الهواء وبعيدا بقدر اإلمكان ع 
  .مالحظة أي تسريب للزيوت أو الوقود 
  .روتومالحظة أي أصوات غير عادية للم 
  .من أداء صمام اآلمان الخاص بخزان الهواء والتأكدالكشف علي مبينات التشغيل  
  .التأكد من استخدام الخراطيم السليمة واألطوال واألقطار المناسبة 
  .كمية الهواء المضغوط الالزم ألداء العملالتأكد من قدرة المعدة علي إنتاج  
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 .إجراء الصيانة اليومية والكشف علي المعدة وتجهيزها بعد انتهاء العمل اليومي 

  

  املشروعات اإلنشائيةالسالمة يف 
  

 أعمال الهدم والحفر والبناء واإلنشاءات الهندسية المشروعات اإلنشائية نتيجةمخاطر تنجم     

 :المدنية

جميع األعمال التي يتم فيها حفر األساس والخنادق واألنفاق : ل الحفريقصد بأعما -
  0وغيرها

  0هي جميع أعمال إزالة األبنية واإلنشاءات المدنية بمختلف أنواعها : أعمال الهدم  -
تعنى عمليات إنشاء البنايات أو ترميمها أو صيانتها أو الطـالء وتجديد : أعمال البناء -

  0ارجي الزخرفة والتنظيف الخ
تعنى جميع أعمال إقامة اإلنشاءات الحديدية أو : أعمال اإلنشاءات الهندسية المدنية -

  .المسلحة وتشمل أعمال الطرق ومدارج الطائرات والمواني وأحواض السفن  ةالخراساني
  :إحيتاطات السالمة لوقاية العاملني من أخطار أعمال اهلدم واحلفر والبناء

جب أن تبدأ عملية الحفر من أعلى إلى أسفل وان تكون عند حفر خندق أو حفرة ي −
الجدران بميل مناسب وتدعيم جوانب الحفر بعوارض خشبية لمنع انهيارها على عمال 
الحفر وان تجهز ممرات آمنة لعمال رفع األتربة كما يحب وضع إشارات تحذير على 

  .حواف الحفرة للوقاية من خطر السقوط فيها
الهدم من األدوار العليا مع اتخاذ الالزم نحو صلب الجـدران يجب البدء في عمليات  −

  0واألجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها 
والعمل على إزالتها بواسطة آالت رافعة أو  ،يجب عدم إلقاء أنقاض المباني من أعلى −

كما يجب أحاطه مكان األنقاض باألسوار لمنع اقتراب  ،مجارى مائلة محاطة بأسوار
   0لمارة ا
يجب أن تكون السقاالت والمشايات بعرض كاف يسمح بمرور العمال عليها بأمان دون  −

كما يجب إحاطة هذه السقاالت أو المشايات بحواجز جانبية إذا كان  ،التعرض للسقوط
أمتار من مستوى سطــح األرض ، كما يجب تزويد العمال )8(ارتفاعها يزيد على 

  0حوادث السقوط بأحزمة اآلمان لوقايتهم من 
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يجب عمل مظالت واقية متينة بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب تعمل على حماية  −
  0العاملين أو المارين أسفلها من خطر سقوط األشياء عليهم 

الوقاية الشخصية المناسبة لوقاية العاملين من مخــاطر السقوط أو  معداتيجب توفير  −
   0 االنزالق أو سقوط األجسام الصلبة عليهم

  أثناء العمل علي ارتفاعات احتياطات السالمة للعاملني
الوقاية الشخصية المناسبة  معداتيجب أثناء العمل علي ارتفاعات إلزام العاملين باستخدام  -

  ).الحذاء الواقي -الخوذة الواقية  - أحزمة األمان ( مثل 
  .يجب استخدام الشدات المعدنية  −
  .الهبوطوالفنية المأمونة وتوفير الساللم للصعود يجب استخدام سقاالت مطابقة لألصول  −
 سم وتركيب قباقيب عليها وتكون بزاوية ميل ال 80يقل عرض السقالة عن  يجب أن ال −

  .سم 30تزيد عن 
ضرورة أحاطه أماكن العمل المرتفعة بحواجز واقية وأسوار متينة ومظالت واقية لحماية  −

  .عليها العاملين من السقوط أو التعرض لسقوط أشياء
يحذر إلقاء أي مواد أو مخلفات من أعلي إلى أسفل لعدم تعرض العاملين لإلصابات أو  −

  .أتالف المواد أو المعدات 
يحذر ترك أي معدات أو أدوات فوق الشدات أو السقاالت أو بالقرب من أحرف األسطح  −

  .الجاري تنفيذها وذلك بعد انتهاء العمل اليومي
  .و تسويرها للحفاظ علي العاملين من السقوط يجب سد أي فتحات باألسقف أ −
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  املنشات النفطيةالسـالمة يف 
 

تتخذ المنشآت النفطية تدابير وقائية لمنع وقوع الحوادث وتوفير السالمة المهنية للعاملين    
: ومن هذه التدابير ما يلي   

. توفير برامج التوعية والتدريب  -  

طاعم توفير الرعاية الصحية والم -
   .النظيفة في األماكن المناسبة

توفير الصيانة الدورية للمعدات و  
  - .اآلالت والمكائن

عمل دراسات تحليلية للمخاطر  -
المحتملة والوقوف على انسب الطرق 

  .لمواجهتها والتقليل من آثارها

  : إحيتاطات السالمة لوقاية العاملني
عض المخاطر الصحية الناجمة عن بيئة العمل يتعرض العاملون في الصناعات النفطية لب   

  :اإلجراءات اآلتية يجب إتخاذ ولتوفير السالمة للعاملين 
لتفادي  إتباعهاعلى التدابير الوقائية واإلجراءات الصحية الواجب  العاملون تدريب -

  .المخاطر المحيطة بهم 
ستخدامها مثل توفير معدات الوقاية الشخصية لهم حسب طبيعة عملهم وحثهم على ا -

أجهزة وقاية التنفس و المالبس واألحذية الواقية وسدادات األذن والقفازات وغطاء الرأس 
  .والنظارات الواقية وأجهزة وقاية العين والوجه واأليدي 

  .توفير اإلسعافات األولية في مواقع العمل وتدريب العاملين على كيفية القيام بها  -
قع العمل لقياس األبخرة البترولية والكشف على وظائف إجراء مسوحات ميدانية لموا -

عينات من  ذالرئة والتفتيش في مواقع العمل للتأكد من االلتزام باإلجراءات الصحية وأخ
  .مواقع العمل كاألبخرة إلجراء تحاليل عليها و التخلص من المخلفات أوال بأول 

الستخدام المواد الكيميائية  اعهاإتبتدريب العاملين على األساليب واإلجراءات الواجب  -
 .بطريقة آمنة واتخاذ الترتيبات الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة
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 املكتبية السالمة يف األعمال
                

تتطلب األعمال المكتبية استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت والجلوس لساعات طويلة في     
وبالتالي يؤثر على  رة على صحة وسالمة اإلنسانوهنا تكمن الخطو ،المكاتب دون حركة

  .الفرد العامل إنتاجية
  :العاملني املخاطر التي تصيب  أهم

  .إلصابة بإجهاد العينين ا -

 .اإلصابة بأمراض العمود الفقري -

 .خدر األيدي واألقدام  -

 .األزمات القلبية وتصلب الشرايين  -

 .اإلرهاق والتعب والتوتر العصبي -

 .الرقبة باآلالم اإلصابة -

 الركبة   باآلالم اإلصابة -

ألنه ثبت علمياً أنه كلما جلست أكثر فقدت عظامك تدريجياً جزءاً من قدرتها على وذلك    
صنع خاليا الدم المتجددة المطلوبة لتحل محل الخاليا التي تموت بجانب أنه كلما زادت 

 .ة والنفسية لديه رفاهية ونعومة حياة اإلنسان كلما انخفضت مستوى اللياقة البدني

لذلك فإنه وحتى تتمكن من أداء عملك بمكتبك في مناخ تنعم فيه بالصحة والسالمة والراحة   
اإلرشادات يجب مراعاة ، التامة واإلنتاجية العالية 

  :التالية
   :إرشادات السالمة عند العمل على احلاسوب

تتوفر في بيئة  أنيجب : البيئة العامة لمكان العمل 
 :لشروط التاليةالعمل ا

- 19(يجب أن تكون حرارة الغرفة بين -
-40(، ونسبة الرطوبة بين)درجة مئوية23
 50- 40(، أما الضجة فيجب أن تكون بين)50%

في  )ديسبل 60(في حال العمل الذهني، و) ديسبل
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في العمل على االتصاالت الهاتفية والمحادثات  )ديسبل 70-  65(حال العمل المكتبي، و
  . الكالمية

يجب أن تكون اإلضاءة جيدة مع تجنب الضوء الساطع المباشر والالمباشر، وعدم الجلوس  -
في منطقة عمل مضاءة بشكل موضعي مع انعدام اإلضاءة في الغرفة، كونه يؤدي إلى 

  :وذلك من خالل صعوبة في تجاوب الحدقة للضوء بسرعة
  . إزالة النيونات التي ترجف •
  . تقليل اإلضاءة الصناعية •
  . لجة السطوعمعا •
  . تغيير اللمعان والتباين على الشاشة •
  . تغير مكان الجلوس لتحسين الرؤية •

يمكن وضع مصباح جانب الكمبيوتر في حال ظلمة المكان بشرط أال يسبب لمعانا على  -
  : ويتم تخفيف انعكاس للضوء من على شاشة العرض بـ . الشاشة وحدوث تباين

  . إغالق ستائر النوافذ •
  . ان وضع الشاشةتغيير مك •
  . استخدام فلتر للشاشة •
  . تنظيف الشاشة •
  . تدوير الشاشة •
  . رفع أو خفض الشاشة •

 : يجب أن يكون الكرسي المستعمل على الحاسب وفق المواصفات التالية: لكرسيا 

ذو قاعدة متحركة، وقابل لالرتفاع واالنخفاض والحركة يمين ويسار، وأن تكون حافة 
شة بوسادة، وله مسند قابل للتعديل وقادر على إسناد أسفل الظهر، الجلوس غير حادة ومفرو

وأن يكون الكرسي المستعمل على طاولة الكمبيوتر بدون مساند لليدين ألنه يؤدي إلى أذية 
الطاولة أثناء الحركة، وصعوبة حركة العامل على الكمبيوتر مما يبعد العامل عن طاولة 

  . الظهر والذراعين والكتفينالكمبيوتر، وبالتالي يسبب ألما في 
: يجب أن تكون الطاولة التي يوضع عليها الحاسوب محققة لبعض المواصفات وهي: الطاولة 

سم عن مستوى المرفق  2- 3أن تكون قابلة لتعديل االرتفاع، وأن يكون سطح المكتب مرتفع 
ن طاولة أن يراعى وجود فراغ عند قدمي العامل، وأن تكو. في حال كتابة أشياء كثيرة
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الحاسوب بعيدة عن الطاوالت األخرى بمقدار بعد الشخص عن الحاسوب، وغير مقيدة للعامل، 
 . ويراعى وجود مسند للقدمين

  
  : يجب أن تحقق الشاشة الميزات التالية: الشاشة 

أن تكون قابلة للحركة لألعلى واألسفل، واليمين واليسار، وأن تكون أخفض من  -
، وأن تكون الشاشة المعة وخالية من الرموز،وأن تكون التغذية مستوى الخط األفقي للنظر

الكهربائية على الكمون العادي، وأن تكون اإلضاءة قابلة للتعديل، وتنظيف الشاشة وشاشة 
  .الحماية ضد اإلبهار وكذلك النظارات المستعملة من قبل المشغل

لى نفس مستوى خط النظر، يجب أن يكون المستوى العلوي لشاشة الكمبيوتر أدنى أو ع -   
وأن يكون ميالن شاشة الكمبيوتر لألعلى لتقليل الوهج واللمعان واالنعكاسات للضوء على 

  . عين المشغل

يجب أن تكون المفاتيح منفصلة عن الشاشة وقابلة للحركة وأخفض من : الفأرة والمفاتيح 
 .مستوى الشاشة 

الجلوس بوضعية ال تشكل آالما عضلية يجب أن تكون وضعية العامل أثناء : وضعية العامل 
للكتفين والساعدين واليدين أو الرقبة، وعدم اتخاذ وضعية شاذة أو مشدودة، ويجب عدم إسناد 
اليدين على الكمبيوتر ألنه يؤدي إلى احتكاك األوتار وتقليل تزويد الدم لألصابع، ويجب 

وية الرؤية بدون أن يحرك العامل استخدام ماسكة التقارير المراد كتابتها، ووضعها في نفس زا
، ويجب أن )سم45 -  60من (وعدم قرب العينين كثيراً من الشاشة ،فالبعد الطبيعي . رأسه

 .يكون الذراعان مستقيمين وال ينصح بارتداء المالبس الواقية

يجب أن ال يتجاوز الزمن الكلي للعمل نصف مقدار الدوام الرسمي، وأن تتم : زمن العمل 
مل، والقيام بأعمال أخرى إضافة للحاسب، وأخذ استراحة قصيرة لمدة ربع ساعة تجزئة الع

لكل ساعة ونصف عمل، وأن تكون االستراحة قبل مرحلة الشعور باإلرهاق، واالستراحة 
القصيرة أفضل من الطويلة وتحدد االستراحة القصيرة من قبل العامل نفسه بحيث تكون فترتها 

 . من فترة العمل% 5-10حوالي 

يجب إجراء فحص العيون قبل العمل، وخالل الفحص الدوري، : الفحص البدئي والدوري 
وارتداء النظارات الطبية الخاصة عند وجود مشكلة عينية، حيث أن عيوب البصر غير 
المصححة تؤدي إلى وضعيات مزعجة وشكاوات في العنق والكتف، وقد يتخذ الكثير من 
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ن صعوبات الرؤية لديهم، ولذلك تصحيح العيوب البصرية العاملين وضعيات سيئة للتعويض ع
 . ينقص اإلجهاد البصري والصداع ويمنع آالم العنق والكتف ويزيد الفاعلية في العمل

  : اإلرشادات العامة
ينبغي التأكد من توافر اإلضاءة المتجانسة وبالشدة التي تتناسب مع طبيعة عملك طبقاً  

  .ا في هذا المجال والتي حددتها تشريعات السالمة لجداول حدود األمان المعمول به
يجب أن تحجب الضوء حتى ال يقع على عينيك مباشرة ، كذلك تجنب سقوط ضوء  

المصباح فوق أي سطح مصقول تكون الكتب أو أدوات الكتابة موضوعة فوقه حتى ال 
يستحسن يؤدي هذا الوهج الناتج من انعكاس الضوء على هذا السطح إلى تعويق الرؤية و

  .أن يوضع المصباح خلفك 
عند عملك على جهاز الكمبيوتر يجب تجنب الوهج المنعكس عن الشاشة وحاول أن تركز  

عينيك على شيء آخر غير الشاشة من وقت ألخر للحد من إجهاد العينين ، ومراعاة أن 
  .الكتف يكون وضع لوحة المفاتيح والفأرة بالشكل الذي ال يؤثر سلباً على سالمة الذراع و

يجب أن يكون وضع الجلوس مريحاً بحيث يكون العمود الفقري في وضع استقامة وأن  
الظهر ، كما يجب أن يكون ارتفاع  أسفليكون ظهر الكرسي مساندا للفقرات القطنية 

الكرسي قابالً للتعديل في وضع الجلوس وأن تكون للكرسي قاعدة توفر أقصى درجات 
  .الثبات 

نتظمة للراحة وانهض عن كرسيك وقف على قدميك وتحرك حولك أعط لنفسك فترات م 
لبعض الوقت وقم بثني يديك وحرك الرقبة بشكل دائري وأدر الرأس يميناً ويساراً وكرر 
ذلك من وقت ألخر ألن ذلك يساعد على ارتخاء العضالت المتوترة ويعد بمثابة تمرينات 

  .لعضالت الجسم 
ذه العادة السيئة التي تصيب اإلنسان بالكثير من يراعى عدم التدخين واإلقالع عن ه 

األمراض ، وامتنع عن التدخين تماماً بمكان عملك وبخاصة بالمكاتب المغلقة ومراعاة 
  .توفير شدة التهوية المناسبة وتجديد الهواء من وقت ألخر بمكان عملك 

ضيات السالمة بمكان عملك والتي تكمن في سالمة األر احتياطاتتأكد من توافر  
والتوصيالت الكهربائية ومخارج النجاة ووسائل اإلنذار ومكافحة الحريق ومعدات 
اإلسعافات األولية ، وال تنسى أن تكون مدرباً وملماً بطريقة استخدام تلك الوسائل في 

  .حاالت الطوارئ 
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ك ألن ال تقم باستخدام السخانات الكهربائية إلعداد الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة بمكتب 
 .ذلك يعرضك لمخاطر الحريق 

توصيل األجهزة والمعدات بمجمع ارضي استاتيكى مناسب لتفريغ آي شحنات فور يجب  
  .تولدها

يجب عند تركيب األسالك الكهربائية أن تكون في مواسير معزولة من الداخل وال يجوز  
إلى قصر  تركها مكشوفة حتى ال تتسرب إليها الرطوبة أو تؤثر فيها الحرارة وتؤدى

 0كهربائي 

جراء صيانة دورية لألجهزة الكهربائية وعند اكتشاف أي عطب أو آية مخاطر إيجب  
 0يجرى إصالح العطب وإزالة أسباب المخاطر فوراً 
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  السالمة يف األماكن املغلقة 
ل األماكن المغلقة داخيتعرض آالف من العاملين للوفاة أو اإلصابات البليغة أثناء العمل     

وهى كبيرة  باستمرارتكون مغلقة  التيتعرف األماكن المغلقة بأنها األماكن و،  )المحدودة(
  .الحجم ولها وسائل دخول محددة وغير مصممة للعمل أو التواجد بها بصفة مستمرة

  :األماكن املغلقة 
  ."فتحات التفتيش"المانهوالت  
  .أنابيب المجارى 
  .خزانات البترول  
   .وامع الغاللص 
 .األنفاق  

  .حاويات السفن 
   .الخزانات األرضية 
 .الغاليات 

 .خطوط األنابيب  

 .الحفر 

  .اآلبار 
 

 :املخاطر احملتملة داخل األماكن املغلقة

  :جو العمل فيالمخاطر  -1
نسبة االوكسيجين بالجو المسموح بها للعمل  :قص أو زيادة نسبة األكسيجينن 

كما يجب أال تزيد عن %  19.5أال تقل عن  داخل األماكن المغلقة يجب
23.5.%  

  :مخاطر اإلشتعال 
 –المواد البترولية : هياألماكن المغلقة  فيالمواد القابلة لإلشتعال المحتمل وجودها    

  .الكربون  أكسيدغاز أول  –كبريتيد الهيدروجين  –الميثان 
  :الغازات السامة 
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غاز كبريتيد : هياألماكن المغلقة أخطر الغازات السامة المحتمل وجودها ب   
  .الكربون أكسيد أولالهيدروجين ، غاز 

  :المخاطر الميكانيكية والكهربائية  -2
 فيالحركة غير المتوقعة للمعدات الميكانيكية داخل األماكن المغلقة قد تتسبب  

  .وقوع إصابات للعاملين بهذه األماكن
  .ائية داخل األماكن المغلقةتفريغ الشحنات الكهربائية من المحركات الكهرب 

   :المخاطر الطبيعية  -3
  .)برودة ، سخونة(درجات الحرارة  واختالفتفاوت  
  .وجود مواد كيميائية حارقة 
  .وجود حشرات وزواحف باألماكن المغلقة 
  .الضوضاء العالية 
  .والتعثر والسقوط االنزالقمخاطر  
  .اإلضاءة غير الكافية 
  .السليمة قد تسبب اإلصابة للعاملين معدات وآالت العمل استخدامعدم  
  ..محدودية المداخل والمخارج للمكان المغلق 

   :االجتياح مخاطر  -4
  .حركة المواد داخل المكان المغلق تسبب أنواع كثيرة من اإلصابات 
  .دخول المواد البترولية أو المواد السائلة إلى الخزانات أثناء العمل بداخلها 
 .للعاملين بداخلها واجتياحهالغالل حركة الغالل داخل صوامع ا 

 
  :إجراءات الدخول والعمل داخل األماكن املغلقة

  مكان مغلق يجب صرف تصريح دخول لهذه األماكن  أيقبل الدخول والعمل داخل  -1

  :يحتوى على المعلومات اآلتية على األقل
  .إسم وموقع المكان المغلق  
  .الغرض من الدخول للمكان المغلق  
  .ومدة صالحية التصريح التاريخ  
  .أسماء األشخاص الذين سوف يدخلون للعمل داخل المكان المغلق  
  . األشخاص الذين سوف يتواجدون خارج المكان المغلق  أسماء 
  .إسم المشرف المسئول عن العمل  
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  .كشف بالمخاطر المحتملة  
  .هذه المخاطر  فيطريقة عزل والتحكم  
  . لإلشعال، نسبة وتركيز المواد القابلة  وكسجيناألنسبة : الشروط المقبولة للدخول 
  .تركيز المواد السامة  
  .تم إجراؤه للمكان المغلق قبل الدخول وأثناء الدخول  الذينتائج القياسات والفحص  
  .الوسائل المتاحة والمتوفرة لعمليات اإلنقاذ  
  .مع األشخاص الذين سوف يدخلون للعمل بالمكان المغلق  االتصاالتوسائل  
  .الوقاية الشخصية المطلوبة  معداتالمعدات المطلوبة و 
  .جميع الشروط الخاصة األخرى المطلوبة لتأمين العمل داخل المكان المغلق  

من أهم األعمال الواجب القيام بها قبل الدخول  :فحص المخاطر داخل المكان المغلق-2
 األتيالنحو  فحص الجو المحيط داخل مكان العمل وذلك على هيللمكان المغلق 

  :بالترتيب
وال تزيد عن % 19.5والتأكد من أنها ال تقل عن  األوكسجينفحص نسبة  

23.5%   .  
  % .10فحص تركيز المواد القابلة لإلشتعال والتأكد من أنها أقل من  
 فحص تركيز الغازات السامة والتأكد من أنها أقل من النسبة المسموح التعرض له 

 وهي 

جزء بالمليون  10: لتعرض له من غاز كبريتيد الهيدروجين هوالتركيز المسموح با -
)10 ppm. (  
جزء بالمليون  35: الكربون هو أكسيدالتركيز المسموح بالتعرض له من غاز أول  -
)35 ppm. (  

  :تهوية المكان المغلق -3
واألنسب عمل ، يتم إجراء التهوية الميكانيكية بواسطة شفاطات الهواء المناسبة 

 إلىالداخل وفى نفس الوقت سحب الهواء الملوث  إلى النقيفع الهواء تهوية بد
  .الخارج

  :مسئولية األشخاص الذين سوف يدخلون للمكان المغلق-4
  .  %19.5ال تقل عن  األوكسجينقبل الدخول التأكد من أن نسبة  
  % .10نسبة األبخرة القابلة لإلشتعال ال تزيد عن  
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  .رعات المقررة والمسموح بهاتركيز المواد السامة أقل من الج 
التأكد من أن جميع المحابس مغلقة ومؤمنة كذلك جميع التوصيالت الكهربائية  

 .معزولة ومؤمنة

  .الوقاية الشخصية المطلوبة ألداء العمل بأمان  معداتتوفر جميع   
  .مناسبة مع األشخاص خارج المكان المغلق  اتصاالتتوفر طريقة  
  .لة وقوع حاالت طارئةحا فيمغادرة المكان فورا  

  :مسئولية الشخص المكلف بالمراقبة خارج المكان المغلق -5
وال يتم تكليفه  الطوارئحاالت  فيالتواجد عند فتحة الدخول مستعدا للتصرف  

  .بأداء أية أعمال سوى المراقبة
أجهزة التنفس المزودة بالهواء كذلك  باستخدامأن تكون لديه المعرفة والدراية  

  .معدات إطفاء الحرائق استخدام
أن يقوم بمراقبة حبال اإلنقاذ المربوط بها العاملين داخل المكان المغلق والتنبه  

  .لإلشارات الواردة منهم سواء بواسطة هذه الحبال أو بأية وسيلة إتصال أخرى
  .مراقبة المحابس والمفاتيح المغلقة بصفة مستمرة  
  .ق خاليا من جميع العوائق المحافظة على المكان المجاور للمكان المغل 
حالة وقوع أية حاالت  فيالطلب من العاملين داخل المكان المغلق مغادرته فوراً  

  .خطرة 
 أيحالة ضرورة إنقاذ وإخراج  فيواإلنقاذ  الطوارئطلب المساعدة من فرق  

 .شخص من داخل المكان المغلق
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  الطبية املهنالسالمة يف 
  

طر الصحية المهنية التي يتعرض لها العاملين بالصحة وباألخص طاقم أكثر المخاتعتبر    
وعمال النظافة التمريض واألطباء 

هي العدوى التي قد تنتج بسبب وخز 
أو خدش اآلالت الحادة من إبر وحقن، 
مشارط، أمواس، شرائح وزجاج 

   .مكسور

تعتبر شريحة الممرضات أكثر فئة و  
ة مقارنة يالصح للمخاطرتتعرض 

ألطباء والفنيين وغيرهم من با
واستعمال الحقن والمواد  ىالتخصصات الطبية األخرى بسبب احتكاكهن المباشر مع المرض

عمال النظافة وعمال نقل المخلفات من األقسام العالجية وعمال نقل يعتبر كما  .الحادة بكثرة
رضاً لمخاطر من أكثر الفئات تعالمخلفات من ساحات التجميع باإلضافة لعمال المكبات 

المخلفات الطبية بمختلف أنواعها الكيميائية والمشعة والبيولوجية ، وأغلب المشاكل التي 
تقابلهم من المخلفات الطبية هي الجروح الناتجة عن تعرضهم لإلبر والمواد الحادة كالزجاج 

  .المكسور والمشارط وغيرها

معالجة المخلفات أو في  معظم حاالت التعرض للمخلفات البيولوجية في محطاتوتحدث 
التعرض أما عن طريق حيث يكون تجميع النهائي للمخلفات خالل عملية المناولة، الساحات 

المالمسة المباشرة ومصدرها عبوات تحاليل الدم وسوائل الجسم أو بالتعرض عن طريق 
التنفس للغبار المتطاير المحتوي على كميات مركزة من الميكروبات الموجودة بأطباق 

  .المزارع البكتيرية، كعصيات السل وبعض الميكروبات التي تنتقل بسهولة عبر الهواء

أكثر المخاطر التي يواجهه العاملين في مجال الصحة على اإلطالق هي وعموماً فان 
اإلصابات الناتجة من وخز أو قطع أو خدش الجلد بمواد حادة ملوثة مثل اإلبر والمشارط 

بسوائل ودماء المرضى وما قد ينتج عنها من عدوى بأحد  أو الزجاج المكسور الملوث
  .أمراض فيروسات الدم مثل فيروسات اإليدز وتليف الكبد وغيرها



 

 

56 

 

  
  :املخاطر املهنية للعاملني باجملال الصحي

الساقين نتيجة الوقوف فترات  ودوالي، ) الفقرات القطنية ةخاص( الفقريإصابات العمود 
 .معرضين لها العاملين بالتمريض طويلة وحمل المرضى وأكثر ال

 

مما يؤدى للتعرض لإلصابة بفيروس  اإلبرإصابات الجروح الوخزية نتيجة التعامل مع 
وأكثر المعرضين لذلك العاملين بالمعامل ،  ،اإللتهاب الكبدى الوبائى وفيروس اإليدز

لفات ، والقائمين على  جمع المخ الهضميوحدات الجهاز و،  الكلويأقسام الغسيل و
 .والتخلص منها 

الجلدية للعاملين  بااللتهابللعاملين بأقسام الصدر ، اإلصابة  الرئويبالدرن  اإلصابة
كما ) المتداولين للمواد الكيميائية ، المطهرات والمنظفات(بأقسام النظافة والتطهير 

  .يتعرضون لإلجهاض 
العقم وتشوهات األجنة معرضين لإلصابة ب اإلشعاعيمجال األشعة والعالج  فيالعاملين 
 . الثديوسرطان 

معرضين ) أقراص منع الحمل ( مجال األدوية وخاصة تجهيز الهرمونات  فيالعاملين 
 .لإلصابة بأورام الرحم 

حالة التعرض لإلصابة بالحصبة األلمانية أو التوكسوبالزما أو السيتوميجالوفيروس  في
 .يتسبب عنها تشوهات لألجنة أو اإلجهاض 

 .واإلصابة باألورام السرطانية  لإلجهاضمجال التخدير معرضون  فيين العامل

واألطباء البيطريين معرضين  األغذيةومراقبة  الصحيمجال الحجر  فيالعاملين 
 .لإلصابة بفيروس البروسيال 

 

 :من قبل العاملني االحتياطات الواجب اختاذهابعض 

وكيفية ،السالمة المهنية راءات بإجاإللمام  في المنشات الصحيةيجب على العاملين  
  .الطبيةمختلف األمراض التعامل مع 

العاملين فعدم الدراية والمعرفة لدى  مختلف العيناتالمهارة مطلوبة عند التعامل مع  
  .اإلصابة باألمراض يضعه في خطر الممرضين أو األشعة أو المختبرسواء في 
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 حيث يتم إنشاء ت في حجرة واحدة، دمج كل التخصصا بحيث ال يتمفصل أقسام المختبر  
معمل خاص باألحياء الدقيقة ومعمل خاص بالكيمياء السريرية ومعمل خاص بالدم 

   .وهكذا
كوجود غرف خاصة مزودة بآالت  في المختبراتضرورة وجود بعض التقنيات الخاصة  

 شفط الهواء ومعزولة عن بقية المعمل للتعامل مع العينات األكثر خطورة والتي من
الممكن انتقالها عبر الهواء مثل عينات مرض السل ، ويمنع منعاً باتاً دخول غير 

   .المختصين إليها
التخلص السليم من المخلفات الطبية الناتجة خالل العمل من بقايا عينات وحقن وإبر  

ملوثة بالطرق السليمة من تصنيف ونقل والتخلص منها بدون التسبب في أضرار للبيئة 
 .لعاملين والمحيطين بهمواألفراد ا

معالجة بعض المخلفات الطبية قبل إلقائها ونقلها للمكب ليتم التقليل من خطورتها  
باستخدام طرق التطهير بالمواد الكيميائية بكميات مدروسة والتعقيم بواسطة الحرارة 

 .والضغط وغيرها

اللقاحات  فحص عمال النظافة في مؤسسات الرعاية الصحية قبل التوظيف، وإعطائهم  
 . الضرورية، مع ضرورة توعيتهم بأهمية ذلك
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  السالمة يف املهن الزراعية
وقد  نسبة كبيرة من إجمالي عدد العاملين في معظم دول العالم،يشكل العمال الزراعيون     

من الفئات المحرومة من الرعاية الصحية  أنهمأشارت منظمة الصحة العالمية إلى 
  : اآلتيةية وذلك لألسباب واالجتماع

العمال الزراعيين ال يخضعون  
وال ينالوا  الصحيلمظلة التأمين 

  .قسطا مناسبا من الرعاية الصحية
العمال الزراعيين ال يستخدمون  

وال تتوافر لهم مالبس وأدوات 
 .الوقاية الشخصية 

من  الزراعيتختلف طبيعة العمل  
 .المنشآت الصناعية  فيتلك  حيث نوع ومدة التعرض للمخاطر المهنية عن

 الزراعيالمجال  فيالعمل  فينوعية العمالة المعرضة للمخاطر المهنية  أيضاتختلف  
 . )األطفال ( والسن ) النساء ( من حيث الجنس 

 

  :املخاطر املهنيـة يف الزراعـة 
 :المخاطر الطبيعية  -1

فـوق البنفسـجية    األشعةأشعة الشمس وخاصة  –البرودة  –الحرارة والرطوبة تتمثل في    
يؤدى التعرض المستمر لها إلى احمرار الجلد مـع ظهـور فقاعـات     مؤبنهوهى إشعاعات 

وتتورم وتتحول هذه التغيرات إلى حروق بالجلد مصحوبة بحكة وتقشير بالطبقة الخارجيـة  
  .هذا باإلضافة إلى الشعور بالخمول والهبوط 

  :المخاطر الكيميائية  -2
ت ، المخصبات ، اإلضافات الغذائية للحيوانـات ، المطهـرات والمـواد    المبيداتتمثل في    

الكيميائية األخرى مثل أول أكسيد الكربون والنشـادر وكبريتيـد الهيـدروجين والزيـوت     
  .والمذيبات

   تتمثل في :المخاطر البيولوجية  -3
       –مـرض الكلـب    –الـدرن   –البروسـيال  ( األمراض المنقولة عن طريق الحيوان مثل  −

  .)الستاكوزس وغيرها
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 .سموم الثعابين والعقارب  −

 . )الفطريات وغيرها(األمراض المنقولة عن طريق التربة مثل  −

 . )البلهارسيا(مثل  ةالبيئاألمراض الناتجة عن تلوث  −

مثل غبار القمح والقش والشعير والبقول ومخلفات الحيوانات والطيـور  : الغبار العضوى  −
التهـاب   - المهنيالربو  -حساسية النف  (الحساسية مثل وهى تسبب أنواعا مختلفة من

 . )حساسية الجلد -الحويصالت 

  :المخاطر الميكانيكية  -4
مـا يميـز هـذه     أهـم تحدث نتيجة استعمال اآلالت الزراعية الحديثة  التيوهى اإلصابات   

البيئـة الزراعيـة بميكـروب     فـي اإلصابات والحوادث هو احتمال تلوث الجرح المفتـوح  
  .تيتانوس ال
  :لنفسية واالجتماعيةالمخاطر ا -5

تتعلق بضرورات وضغوطات العمل من اإلنتاج إلى التصـريف والعالقـة مـع العـاملين        
  .اآلخرين وأرباب العمل وساعات العمل وغيره

  
  بعض المخاطر المهنية المحتملة في الزراعة الحضرية يوضح  )1(جدول

  التأثير الصحي  ة طريقة التعرض المحتمل  مثال  نوع الخطر

  
  كيمائية

  
  مبيدات سامة

يمكن التعرض للمبيدات خالل 
التحضير أو الرش وعبر الجلد 

وأحيانا الفم إذا لوثت  ،والتنفس
 . الطعام أو الدخان

  

تؤثر المبيدات بشكل أساسي على 
الجهاز العصبي وبعضها يسبب 
السرطان بحال التعرض لمدة 
 طويلة وبالطبع قد يؤدي إلى الوفاة

  .بحال التعرض لكمية عالية
جرثومة جرثومية /بيولوجية

التيفوئيد 
  )سالمونيال(

تنتقل هذه الجرثومة المتواجدة 
الفم عبر  إلىفي براز الدجاج 

  . الطعام

  .تؤدي إلى حمى التيفوئيد

 ألشعةإن التعرض الطويل   أشعة الشمس  فيزيائية
الشمس خاصة ما تحت 

  .) UV(البنفسجية 

  .ن الجلدتؤدي إلى سرطا
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  التأثير الصحي  ة طريقة التعرض المحتمل  مثال  نوع الخطر

 أرغونومية
  )وضعية(

الظهر  انحناء
للزرع أو 
  القطف

االنحناء عند القيام بعملية 
   .الزراعة أو القطف

يؤدي مع مرور الزمن إلى أوجاع 
  .مزمنة في الظهر والمفاصل

القلق حول   اجتماعية –نفسية 
المحصول 
  الزراعي

إلى جانب ساعات العمل الطويلة 
والمخاطر األخرى، يعيش 

رع حالة قلق من إمكانية المزا
تصريف إنتاجه في الوقت 

  . المناسب وبالسعر المناسب

المزارع بحالة  إصابة إلىقد يؤدي 
، كما يؤدي إلى انتشار ظاهرة قلق 

  .العنف على األطفال أو النساء

اإلصابة في   ميكانيكية
حادث عمل 
بسبب آلة 
  زراعية

يتعرض العامل الزراعي 
إلصابة في حال حدوث خطأ 

قني أو عدم انتباه قد يكون ت
  . نتيجة قلق أو غيره

قد يؤدي إلى عطب أو عاهة 
  .  دائمة

  .2005 – ايمان نويهض. د -  الزراعة الحضرية، األمن الغذائي والصحة دراسة حول:المصدر
  :إجراءات الوقاية من خماطر املهن الزراعية

  .ممنوعةالة الخطورة أو إلغاء الخطر من أساسه، كمثل عدم استخدام مبيدات سامة عالي -1
تبديل ظروف التعرض بتقليص مّدة التعرض أو التخفيف من الكمّية المستخدمة أو توسيع  -2

 . الفترة الزمنية بين تعرض وآخر

عمل تخفف من التعـرض لكميـات    أساليب اعتمادوسائل الوقاية الشخصية أو استخدام  -3
  . عالية من المواد الخطرة

أكد من عدم وجود أمراض أخرى تضعه في خطر أكبر في اإلهتمام بصحة المزارع والت -4
فمثال المزارع الذي يشكو من ضيق التـنفس أو مـرض فـي    . حال تعرضه لمخاطر مهنته

يمكنه تحمل معظم مخاطر مهنته إال إذا كان تحـت العـالج    شرايين القلب أو فقر في الدم ال
 .والمراقبة

  :الوقاية من املبيدات احلشرية  إجراءاتبعض 
  .والفم عند الرش  األنفع قطعه من القماش فوق وض -5
 .تهوية الحجرة عند استعمال أقراص بيريثرين  -6
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عند استعمال غاز مثل الفوسفين يترك المكان لمدة يومين وعند الدخول يوضع قناع على  -7
 .والفم  األنف

 .ارتداء المالبس وأغطيه الوجه الواقية عند خلط المبيدات ورشها  -8

 .والتدخين وعدم لمس العين أو الفم عند الرش  األكلاالمتناع عن  -9

 .بجرح  اإلصابةحالة  فيعدم الرش  - 10

الشـرب   فيبها بقايا المبيد بالحرق أو الدفن وعدم استعمالها  التي األوعيةالتخلص من  - 11
 ) .بمركبات الفسفور بعد الشرب من وعاء به بقايا مبيد  جماعيتسمم (
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  :املصادر

  .إيمان نويهض. د -  الحضرية، األمن الغذائي والصحة الزراعةعن دراسة  −
 .عجمان –إدارة الدفاع المدني  −

− http://www.education.gov.bh/divisions/safety/edu.akla.htm 
− http://www.almadapaper.com/paper.php 
− http://www.deecoor.org/page.php 
− http://khaledsefty2006.jeeran.com 
− http://www.najaat.com/page.php 
− www.mohp.gov.eg/environment/statistics 
  

    
  
  
 


