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  :مقدمة

       
وات وإجراءات وقائية تستخدم لحماية معدات وأد بأنهامعدات الوقاية الشخصية تٌعرف     

العامل من اإلصابات والمخاطر التي قد تفاجئه خالل فترة العمل في المنشأة أو ورشة العمل 
   .الخاصة به

الوقاية الشخصية خط الدفاع األخير لوقاية العاملين من عوامل الضرر الذي  معدات تعتبرو   
ن به ، إال أنه وفي بعض األحيان تعد بسبب ظروف العمل الذي يقومو اقد يتعرضون له

الوقاية بمثابة خط الدفاع األول لحماية العاملين من المخاطر كما هو الحال في ارتداء  معدات
النظارات الواقية للعاملين في أعمال اللحام وتشغيل المعادن أو عند تناول وتداول المواد 

  . الخ... الكيماوية 

أو  إصابةة عند وجود الحاالت التي تمثل احتمال حدوث تستخدم معدات الوقاية الشخصي   
 راطخم( المختلفة مثل ج عن المخاطر توالتي تن امتصاص أو استنشاق أو تالمس مباشر

 راطخالم - اإلشعاعية  راطخالم -الكيماوية  راطخالم -البيئية  راطخمال -العمليات 
  ).الميكانيكية 

لتي يجب توافرها في المعدات ، وواجبات شروط االوسنستعرض في هذا الجزء من الدليل     
  .معدات الوقاية الشخصية أنواعالعامل تجاه تلك المعدات ، كما سنستعرض 
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  : الوقاية الشخصية عداتالشروط الواجب توافرها مب

 الوقاية الشخصية بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية معداتيتم اختيار   يجب أن -1
حتى تقلل اإلخطار التي تستخدم من أجلها ألقل حد ممكن ، أي أنها يجب أن تكون فعالة في 

  .الوقاية من المخاطر التي يتعرض لها العامل

يجب أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل وسهلة االستخدام ، بمعنى أن تمكن العامل  -2
هام بدون صعوبة وحتى ال يتم إهمال من القيام بالحركات الضرورية ألداء العمل وإنجاز الم

  .استخدامها من قبل العامل

يجب أن يكون حجمها مناسباً وشكلها مقبوالً، وأن تتحمل ظروف العمل بحيث ال تتلف  -3
  .بسهولة

  :الوقاية الشخصية معداتواجبات العامل جتاه 

األلفة بينهما  شخصية لتوفيرالوقاية ال معداتصحيح ليجب تدريب العامل على االستخدام ال -
  .حتى تكون جزء من برنامج عمله اليومي 

الوقاية  معداتيجب تطبيق لوائح وأنظمة السالمة بالمنشأة إللزام العاملين على استخدام  -
لهم بجانب  اإلصاباتالشخصية وتنظيم برامج التوعية لهم لتوضيح فوائدها في تجنب وقوع 

  .معداتهذه العمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمر ل
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  :الوقاية الشخصية معداتأنواع 

الوقاية الشخصية والتي تغطي جميع أعضاء الجسم تقريباً ،  معداتتوجد عدة أنواع من    
التي  والغايةعلى طبيعة المخاطر الموجودة في بيئة العمل  معداتويعتمد كل نوع من هذه ال

  .من أجلها معداتتستخدم هذه ال

في أماكن العمل ألخطار متنوعة وقد لتجنب تعرض العاملين  :ةالواقي المالبس - 1
 –المتطايرة من المواد السائلة  األجزاء –تكون قاتلة في بعض األحيان كالحرارة 

ستخدم المالبس الواقية مثل ا، لذلك فانه البد من  اإلشعاعات – السوائل الحمضية
حماية  التي تسهم في) الخ.. األفرول ، المراييل ، الصداري، األحزمة الواقية (

جسم العامل من األضرار المختلفة في بيئة العمل والتي ال توفرها المالبس 
 .العادية والتي قد تكون هي ذاتها سبباً لوقوع اإلصابات

 
 :أنواع المالبس الواقية يوضح ) 1(جدول 

 الفئة املستعملة اهلدف من االستعمال مادة التصنيع املادة

 أفرول

 ومرايل

 بست مطلياس

 باأللمنيوم

 الوقاية من الحرارة
 

رجال اإلطفاء وصهر 
 المعادن

 الجلد

  
 واللحام عمال الصهر  الوقاية من الحرارة

  
 القماش

 
 من األتربة واألوساخ الوقاية

 
 الورش المختلفةالعاملين في 

  
 عمال الصناعات الكيماوية الوقاية من الكيماويات والسوائل البالستيك المرن

صهر المعادن وأمام  عمال الوقاية من مخاطر الحرارة االسبست مرايل
 أألفران

 http://www.education.gov.bh/divisions/safety: المصدر  
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لحماية الرأس من األجسام الصلبة يجب ارتداء تلك المعدات  :الرأس معدات حماية - 2
تخدم الخوذات التي قد تسقط فوقها أو اصطدامها بالمواد واألجهزة ، تس

والتي يوجد منها أنواع كثيرة تعتمد على المواد الداخلة في تركيبها ونوعية 
المخاطر المحتمل وقوعها وكذلك مالئمتها لحجم الرأس ، فغالبيتها يقاوم 
الصدمات وبعضها يقاوم الحرارة والمواد الكيماوية كاألحماض والقلويات 

 . والمذيبات والزيوت وغيرها 

تكون قادرة علي شروط التي يجب أن تتوفر في معدات حماية الرأس أن لاأهم ومن   
وان وفي بعض الحاالت يجب أن تكون مقاومة للصدمة الكهربائية ، امتصاص الصدمات 

  .متعارف عليها مواصفات قياسيةتكون ب
 : والهدف منها ونوع الفئة المستعملة تالخوذاأنواع يوضح ) 2(جدول 

 الفئة املستعملة هلدف من االستعمالا مادة التصنيع املادة

  الخوذة

 البالستيك 
الثقيلة  سقوط الموادالوقاية من 

 والحادة
 التنقيب عن المعادنعمال 

 الفيبر جالس

 
الحرارة وسقوط المواد الوقاية من  

  الساخنة

 
 الكهرباء واإلنشاءات عمال

 
 الصدمات الخفيفةالوقاية من  الخفيف البالستيك 

 
األماكن الضيقة  فيالعاملين 

 والمغلقة

 
البالستيك المقوى بشبك  

 فوالذي

 
المواد واالصطدام  سقوطالوقاية من 

 بها
 

 
والتركيبات اإلنشاءات  عمال

 

 
األلمنيوم العاكس  

 للحرارة
 البترول واإلنشاءات عمال  الحرارة وأشعة الشمسالوقاية من 

 فاءرجال اإلط اللهب والحرارةالوقاية من  النحاس

 الشتاء عمال اإلنشاءات في البرد الوقاية من القطن

 http://www.education.gov.bh/divisions/safety: المصدر 
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للوقاية ) سدادات أو أغطية لألذن(تستخدم معدات حماية السمع  :السمع معدات حماية - 3

من التأثيرات السلبية الضارة للضجيج على الجهاز السمعي وعلى الجسم 
عام، حيث تعمل هذه المعدات على خفض مستوى الضجيج إلى الحد بشكل 

 .)ديسبل  85الحد المسوح به ( الذي يعتبر فيه آماناً 

  :كما انه يجب االلتزام بالمعطيات اآلتية
 8للضوضاء عن  اإلنسانيجب أال يزيد عدد ساعات تعرض  −

 . ساعات 

أن تسبب فقد نسبة من التي يمكن  العاليةمن التعرض للضوضاء  اإلذنيجب حماية  −
 .السمع 

 .يمكن أن ينشأ عن الضوضاء اجهادات نفسية أو عضلية  −

يجب أن ينظف بعد فانه مطاط صحي مصنوعة من  أغطية أوفي حالة استخدام سدادات  −
 .كل استخدام لضمان السالمة

  
تختلف وسائل وقاية الجهاز التنفسي حسب نوعية : التنفسي الجهاز معدات حماية - 4

التي قد يتعرض لها العاملون في بيئات العمل و )أدخنة –أبخرة  -غازات  -أتربة ( الملوثات
تليف أو تحجر رئوي أو تسمم نتيجة  للعاملينسبب مما يالمختلفة 

الوفاة الستنشاق الغازات يؤدي إلى الستنشاق األبخرة الملوثة ، أو 
 . ةالسام

الوجه بحيث  معدات على هيئة كمامات وأقنعة توضع علىتكون و      
وقد . يغطي الفم واألنف أو الوجه بأكمله ومنها ما يغطي الرأس بالكامل 

  . عمل كاملة أو منفصل عنها بدلهيكون القناع أو الكمامة جزء من 
ع وأشكال واقيات الجهاز التنفسي باختالف نوع وطبيعة وتختلف أنوا    

 :العمل وأماكن التلوث وهي كالتالي

تستخدم في حالة تداول المواد التي في صورة أتربة  :)قناع(كمامات األتربة  
كيماوية دقيقة وهي عبارة عن مرشحات من القطن والشاش أو اإلسفنج يمكن 
تثبيتها وفكها بسهولة عند اللزوم فتمنع وصول األتربة إلى األنف ويصل الهواء 

  .إلى الجهاز التنفسي نظيفاً 
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ناع لوقاية الجهاز التنفسي من األبخرة يستخدم هذا الق :اويالجهاز الواقي الكيم 
والغازات الضارة، أما إذا كانت كمية الملوثات كبيرة ويتم التعرض لها فترة 

ويمكن أن تزود هذه الكمامة بقناع ) كمامة كانيستر( طويلة فإنه يمكن استخدام 
ماكن المغلقة مثل وهذا الجهاز غير مناسب في األ. واقي لحماية الوجه والعينين 
  . خزانات المذيبات العضوية

هذا النوع يمكن استخدامه للوقاية من مختلف الملوثات مثل  :الكمامات الشاملة 
  .األبخرة والغازات واألدخنة وهي مناسبة للوقاية من أول أكسيد الكربون

تستخدم في صناعة اإلنشاءات والنسيج والصناعات : كمامات ورقية وقطنية 
  .ميكرون )  3( ، للوقاية من األتربة واألبخرة التي تزيد عن الخشبية 

  :يوجد منه أنواع نذكر منها ما يلي  :أجهزة التزويد بالهواء 
  . يستخدم في حالة التعرض لتركيزات ضئيلة من الملوثات:  جهاز الوقاية الهوائي −
مال يستخدم هذا النوع في أعمال تنظيف المعادن بالر :الخوذة والقناع الكاشط −

وصقل أسطح الزجاج بالتيارات الهوائية المحملة بالرمال وغيرها من العمليات 
  .التي يتعرض فيها العاملون لتأثير الرمال 

تستخدم هذه األجهزة في حالة التعرض للغازات السامة أو  :أجهزة التنفس الكاملة  −
 . الحاجة إلى األكسجين مثل أعمال الغوص 

  
رض األيدي واألذرع في أغلب بيئات تتع :معدات حماية اليدين  - 5

الصدمات  –الجروح القطعية  –الحروق مختلفة منها العمل ألخطار 
  . المواد الكيماوية –الكهربائية 

حسب نوعية التعرض للملوثات المستخدمة تختلف أنواع القفازات و     
ة المباشرة التي الضارة وغيرها من المخاطر المختلفة التي تتعرض لها اليدين كونهما الوسيل

  .يتم العمل بواسطتها
 :أنواع القفازات يوضح) 2(جدول  

 الفئة املستعملة اهلدف من االستعمالمادة التصنيع اسم املادة 

 القفازات

 العام لالستعمال األوساخ الوقاية من القماش

 األطراف الحادة الوقاية من الجلود
 نقل المواد ذاتعمال 

 األطراف الحادة
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 الفئة املستعملة اهلدف من االستعمالمادة التصنيع اسم املادة 

 الكيماويات صناعةعمال  المواد الكيماوية الوقاية من ستيكالبال

 اإلنشاءاتعمال الجروح والخدش الوقاية من والقطن الصوف

 المطاط
الكهرباء  الوقاية من

 والبيولوجية
 الكهرباء عمال

 االسبست أو

 االمينت
 واللحام عمال الصهر الحرارة الوقاية من

 الجلود ذات

 النسيج الفوالذي
 بالضغط عمال تشكيل المعادن الميكانيكية أثيراتالت

 الرجاجة العاملون على اآلالت االهتزازات القطني القماش

 http://www.education.gov.bh/divisions/safety: المصدر 
 
حماية القدمين من خطر سقوط المواد عليها لمعدات تلك التستخدم  :القدمين معدات حماية -6

مصنوعة تكون  أناألحذية الواقية ويشترط عند استخدام المواد ، أو تعرضها لالصطدام ب
  .بمواصفات خاصة تالئم طبيعة المخاطر المتواجدة في أماكن العمل المختلفة 

  :أنواع األحذية الواقية وفيما يلي
األحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي المقوى بمقدمة فوالذية لحماية القدم  

عليها وللوقاية عند السير على األجزاء الحادة والواخزة من وصول  من سقوط المواد
  .هذه األجزاء للقدم ، ويستخدمها العاملون بورش الحدادة والنجارة وتشكيل المعادن 

مصنوعة من الجلد ذات أرضيات تمنع االنزالق والسقوط : أحذية مانعة للتزحلق 
لممرات بالزيوت والشحوم خاصة في أماكن العمل التي تتلوث بها األرضيات وا

  .وغيرها من السوائل 
أحذية ذات ساق طويلة أو توضع بداخلها واقية جلدية تغطي الساق ، تستخدم في  

  .أماكن العمل التي يتواجد فيها أجسام معدنية متناثرة على األرض 
أحذية تصنع من مادة األمينيت ومغطى بالكامل من الجلد مع واقية لحماية الساقين ،  

تخدم للحماية من سقوط مواد حارقة أو منصهرة على القدم وتعمل واقية الساق وتس
 .لحمايته من طرطشة المواد المعدنية المنصهرة 
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أحذية مصنوعة من المطاط الصناعي أو الطبيعي أو من مادة البالستيك المقاوم   
لزيوت للتآكل ، وتستخدم لحماية القدمين من تأثير األحماض والمحاليل والسوائل وا
  .والشحوم ، وتفحص هذه األحذية بشكل دوري للتأكد من سالمتها وعدم نفاذيتها 

أحذية عازلة للتيار الكهربائي وتختلف قدرة الحذاء على العزل الكهربائي فبعضها  
فولت ) 550(يمكن استخدامه عند العمل في معدات كهربائية يصل جدها إلى 

بمعدات كهربائية يصل جهدها إلى والبعض األخر يمكن استخدامه عند العمل 
فوت أو أكثر ، وغالباً تصنع هذه األحذية من المطاط الخالي من الكربون )  1000(

 .مع بعض اإلضافات األخرى وعادة تكون خالية من المسامير تماماً 
 

هي عبارة عن أقنعة بالستيكية أو معدنية أو نظارات : والعينين معدات حماية الوجه - 7
لحماية الوجه والعينين من األجزاء المتطايرة واألشعة ومن طرطشة المواد  زجاجية تستخدم
 .الساخنة والحارقة

حماية العينين والوجه من الغازات واألبخرة واألدخنة واألتربة تستخدم تلك المعدات لو
  . المنطلقة من العمليات الصناعية المختلفة 

  :في تلك المعدات المواصفات اآلتيةتتوفر  أنويشترط 
 .مريحة بدرجة مقبولةأن تكون  -
 .محكمة أن تكون  -
 .لتنظيف والتطهير ل أن تكون قابلة -
 .أن تكون بحالة جيدة   -

 معدات حماية الوجه والعينيينيوضح ) 3( جدول 

 الفئة املستعملة اهلدف من االستعمال مادة التصنيع املادة

 النظارات

 الشفاف البالستيك
حماية العينين من تطاير الغبار 

 الدقيقة واألجسام
 األخشاب صناعةعمال 

المقاوم  البالستيك
 للحرارة والخدش

العينين من تطاير الشرر  حماية
 واألجسام الدقيقة الساخنة

 اللحام عمليات عمال

 الواقيات
 الشفاف البالستيك

الرايش المتطاير بسرعة  الوقاية من
 صغيرة بطيئة وأحجام

  عمليات الخراطة عمال

 المعدنية الصناعات عمالتطاير األجسام المعدنية  الوقاية مندني المع الشبك
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ذات األحجام الكبيرة وبسرعة عالية والفوالذي

أو مواد  الفيبرجالس
معدنية عاكسة 

 للحرارة

الحرارة العالية  الحماية من
واإلشعاعات وطرطشة المواد 

 المنصهرة

اللحام والقطع العاملين في 
 باستخدام االكسي المعدني

 استلين وعمليات السكب

 والصهر

 http://www.education.gov.bh/divisions/safety: المصدر 
 

اطر السقوط من أماكن مرتفعة تستخدم هذه األحزمة لوقاية العمال من مخ: األمان أحزمة -8
  .مثل عمال البناء وغيرهم ممن يستدعي طبيعة عملهم الصعود إلى أماكن عالية

  
يوجد أنواع من المالبس الواقية المصنعة بوسائل : المنخفضة رارةالوقاية من درجات الح - 9

شديدة  ماكناألعلمية لتقاوم درجات الحرارة األقل من الصفر ، وتستخدم هذه المالبس في 
كما تتميز بخفتها وسهولة . البرودة، وهي مصنوعة من النايلون مع البوليستر المعزول كلياً 

 .لجسم كامالً بما فيه الرأساستخدامها باإلضافة إلى وقاية ا

  

  :املصادر

− http://www.education.gov.bh/divisions/safet –  دليل السالمة والصحة
 .المهنية

− http://www.najaat.com/page.php 


