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تمهيذ:
ذعًم أنثسح انمذو انٕالٛح (األحزٚح) عهٗ ذٕفٛش انحًاٚح ضذ انًخاطش انًرُٕعح كًاليسح
انًٕاد انكًٛٛائٛح ،انثشٔدج ٔانحشاسج انشذٚذج ،األسطح انزنمحٔ ،خز انًسايٛش أٔ األدٔاخ
انحادج ،انًخاطش انكٓشتائٛح ،انًعادٌ انًُظٓشج ٔذأثٛشاخ انعًهٛاخ انظُاعٛح.
ٚدة ذمٛٛى انخطش أٔ انًخاطش انًدرًعح ٔئخرٛاس َٕعٛح أنثسح انمذو انٕالٛح انر ٙذإيٍ
انحًاٚح انكافٛحٚ .دة عهٗ طاحة انعًم ذٕفٛش أحزٚح األياٌ انًُاسثح طثما نُٕع انعًهٛح
انرٚ ٙرى ئخشاؤْا ٔعهٗ انعايم ئسذذاء ْزِ األحزٚح عُذ اإلشرغال ف ٙأياكٍ انعًم نحًاٚح
لذي ّٛيٍ أٚح ئطاتاخ.
ٚطانة األيش انًحه ٙسلى  61نسُح  1991كافح أطحاب انعًم ترٕفٛش ٔسائم انحًاٚح كًا
ٚطانة انعايه ٍٛتاسرخذايٓا.
إرشـــادات:
 - 1ف ٙحانح عذو ٔخٕد خطش يحرًم نإلطاتح انثذَٛح يع ئيكاَٛح ٔخٕد أخطاس أخشٖ يظاحثح
كرسشب انًٕاد انكًٛٛائٛح...ئنخ ،فاَّ ٚدة عهٗ انعايم ئسذذاء أحزٚح نحًاٚح لذيٚٔ .ّٛعــذ نثس
انظُذل أٔ انُعال أٔ األحزٚح انخفٛفح غٛش يمثٕل كأحزٚح عًم.
ٚ - 2دة عهٗ انعايه ٍٛف ٙأٚح يٕالع كانثُاء ،ئسرخشاج انحداسج ،انًُاخى ،انظُاعحٔ ،سش انعًم،
انًغاسم أٔ أٚح أياكٍ ٚحرًم فٓٛا ٔخٕد يخاطش ئطاتح انمذو ئسذذاء أحزٚح األياٌ أٔ األخزيح
عانٛح انساق (انثٕخ).
ٚ - 3دة أٌ ذعًم أحزٚح األياٌ ٔاألخزيح عانٛح انساق انًزٔدج تأغطٛح يعذَٛح نًمذيح انمذو عهٗ
ذٕفٛش انحًاٚح ضذ يخرهف حاالخ اإلسذطاو ٔتذسخح خاطح نحًاٚح األطاتع .كًــا لذ ٚكٌٕ
ضشٔسٚا ف ٙيُاطك انخطش انشذٚذ حًاٚح يشط انمذو (سطحٓا األعهٗ) ٔانمظثح (يمذيح انساق).
ًٚ - 4كٍ ذٕفٛش انحًاٚح ضذ انمطع ٔاإلَخشاق يٍ خشاء اإلطاتح تانًسايٛش ،انمطع انًعذَٛح،
ٔانزخاج تاسرخذاو ٔالئح حزاء يعذَٛح (َعم ٔسطٗ يعذَٔ )ٙانرٚ ٙدة يعاندرٓا تانًطاط ٔلاٚح
نهظذأ ٔانحشكح انًرزاٚذج.
ٚ - 5إد٘ ئذظال خهذ انحزاء تانًٕاد انكًٛٛائٛح ئنٗ ذشممّ ٔتانران ٙاإلطاتح َرٛدح إليرظاص ْزِ
انًٕاد .نــزا فاٌ األحزٚح ٔأخزيح انكاحم (انثٕخ) انًظُٕعح يٍ انثالسرٛك ٔانًطاط انظُاعٙ
أٔ انًٕاد اإلططُاعٛح األخشٖ أكثش يمأيح نهًٕاد انكًٛٛائٛح.
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 - 6ذعذ انُعم انًمأيح نهحشاسج كانثٕنٕٚ ٙسٚث ٍٛانًًذد ،انُعم انخشثٛح ،أحزٚح انًظٓش يُاسثح
نألسضٛاخ راخ انحشاسج انعانٛحٚ .دـــة ئسذذاء أخزيح انكاحم (انثٕخ)ٔ ،أغطٛح انكاحم ٔانساق
عُذ ٔخٕد يخاطش دخٕل انًٕاد انحاسج كانماس أٔ خثث انفشٌ أٔ انشياد يٍ أعهٗ انحزاءٚ .دــة
أٌ ذظًى أحزٚح انًظٓش ٔأغطٛح انسثاق نرسٓٛم خهعٓا تسشعح ئرا يا ئخرشلرٓا انًعادٌ
انًُظٓشج.
 - 7ف ٙاألحٕال انشطثح ٔانًٕحهح ٚدة ئسرخذاو أخزيح يظُٕعح يٍ انًطاط أٔ انُٕٛتش ٍٚأٔ
انثالسرٛك ٔأحزٚح يطاطٛح فٕلٛح (ذهثس فٕق انحزاء انعاد٘) سٕاء يع أٔ تذٌٔ أغطٛح يمذيح
انمذو انًعذَٛحٚ .دــة يشاعاج ئخرٛاس طٕل انساق انز٘ ًٚرذ يٍ (سسغ انمذو) ٔطٕل انمظثح
(يمذو انساق) ئنٗ انشكثحٔ ،كزنك طٕل انفخز حسة انحاخح.
ًٚ - 8كٍ ذخفٛف ذشاكى انكٓشتاء انساكُح عهٗ انشخض تاسرخذاو أحزٚح يٕطهح كٓشتائٛا ٚرى
ئخرٛاسْا تظٕسج خاطح ،حٛــث ذعرثش يُاسثح فمط نإلسرعًال ف ٙانًُاطك انرٚ ٙسرثعذ فٓٛا
َٓائٛا خطش انرعشع نإلطاتح تظذيح كٓشتٛح يٍ األخٓزج انكٓشتائٛح.
 - 9نذٖ ٔخٕد خطش َرٛدح سشٚاٌ ذٛاس كٓشتائٚ ٙزٚذ عٍ  250فٕند ،فاَّ ٚدة ئسرخذاو أحزٚح
األياٌ انغٛش يٕطهح ٔانخانٛح يٍ انًسايٛش أٔ انثمٕب انًعذَٛحٚٔ .دــة أٌ ذكٌٕ يخاطح أٔ
يشتٕطح خٛذا.
ٚ - 10دة ئسرخذاو اندذٔل (  )1نإلسرششاد ف ٙئخرٛاس أحزٚح األياٌ ٔاألخزيح عانٛح انساق
(انثٕخ) نعًهٛاخ يحذدجٔ .فــ ٙحانح ٔخٕد شك تشأٌ انرظًٛى أٔ انًكَٕاخ فاَّ ُٚظح تاإلذظال
تانظاَع ثى ئخشاء انًماسَاخ نإلخرٛاس انًُاسة.
 - 11يشاخــــع ئضافٛــــح-:
يٕاطفاخ انًماٛٚس انثشٚطاَٛح
Safety footwear
Electrical resistance of conductive and anti-static products
Anti-static rubber footwear
Anti-static footwear standards
Electrically conducting rubber footwear
Gaiters and footwear for protection against burns and impact risks in
foundries
Steel caps
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يٕاطفاخ انًماٛٚس األيشٚكٛح
ANSI Z 41.1 Men’s Safety - Toe Footwear
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