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تمهيذ:
حٛصذ ف ٟاٌظٕاػت ػِّٛا عاالث ػذ٠ذة حغخذػ ٟاٌؼًّ فِٛ ٟالغ خغشة ِٕٙٚا ػٍٝ
عب ً١اٌّزاي األِاوٓ اٌّشحفؼت .حٙــذف األعضِت أ ٚاٌغٛ١س أ ٚاٌغباي إٌِٕ ٝغ اإلطابت
ف ٟعاٌت اإلٔضالق أ ٚاٌغمٛط ِٓ أِاوٓ شا٘مت إضافت إٌ ٝحغ ً١ٙاإلٔمار ٚاٌغ١غشة فٟ
عاالث اٌغٛاسٜء .إْ اٌّخاعش اٌّغخٍّت حىّٓ ف ٟاٌغمٛط ِٓ شا٘ك ،اٌغمٛط فٟ
أعٛاع أ ٚطٛاِغ أ ٚخضأاث...إٌخ ،أ ٚاإلٔغباط ف ٟأِاوٓ ِغٍمت أ ٚأِاوٓ ٠خؼزس
اٌٛطٛي إٌٙ١ا وظٙاس٠ش اٌخخض ٓ٠أ ٚخغٛط اٌّضاس ٞأ ٚآبــاس اٌّظاػذ ...إٌخ.
٠خغٍب األِش اٌّغٍ ٟسلُ ٌ 61غٕت  1991حٛف١ش اإلعخ١اعاث اٌخاطت بغّا٠ت اٌؼاٍِ ٓ١أٚ
األشخاص ا٢خش ٓ٠اٌّؼشضٌٍ ٓ١خغش ٔخ١ضت اٌؼًّ ف ٟأِاوٓ ِشحفؼت وّا ٠خؼ ٓ١حٛف١ش
أعضِت إٌضاة ٚاٌغٛ١س ٚاٌغباي اٌخ٠ ٟضب أْ حٛافك اٌّما١٠ظ اٌؼاٌّ١ت.
إرشــاداث:
 - 1إّٔ٠ا ٠ؼًّ أشخاص فِ ٟىاْ ػًّ ٠ض٠ذ إسحفاػٗ ػٓ (  )3أِخاس ٚبغ١ذ ال ٠خٛفش ع١اس ػّٛدٞ
ِٓ اٌمضباْ (دسابضٚ )ٓ٠عاصض ٌٍمذَ فِٕ ٟظت اٌؼًّ ،فإْ إعخؼّاي عضاَ إٌضاة ٠ى ْٛضشٚس٠ا
ٌّٕغ اٌغمٛط.
 - 2ف ٟعاٌت اٌؼًّ ػٍ ٝعماٌت ف ٟػٍّ١اث حخضّٓ اٌخشو١ب ٚاإلصاٌت ٚبذ ْٚحٛفش دسابضِ ٓ٠الئُ
ػٍِٕ ٝظت اٌغماٌت فإٔٗ ٠ضب إسحذاء أعضِت ٔضاة أ ٚعٛ١س ِزبخت ػٍ١٘ ٝىً /بٕاء دائُ.
٠ - 3ضب حظّ ُ١عضاَ األػّذة إلعخؼّاي ػّاي خغٛط اٌىٙشباء ٚاٌٙاحف أ ٚغ١شُ٘ ِّٓ ٠خغخُ
ػٍ ُٙ١اٌؼًّ ػٍ ٝأػّذة أ ٚػٍ١٘ ٝاوً ِشابٚ ٗٙف ٟظشٚف حى ْٛفٙ١ا األعضِت حغج إصٙاد
ِغخّش.
٠ - 4ضب أْ حشخًّ أعضِت األػّذة ػٍ ٝعضاَ ٌٍضغُ لابً ٌٍخؼذِٚ ً٠شخشوا ِغ عٛق عٛي اٌؼّٛد
بغ١ذ ٠ى ْٛصضءا ِخىاِال أِ ٚفظٛال ِغ ٚصٛد ِشبه خغافٚ ٟعٍماث ػٍ ٝشىً عشف ".“D
٠ - 5ضب أْ ٠ى ْٛاٌّغخخذَِ لادسا ػٍ ٝحؼذ ً٠عٛي اٌغٛق بذ ْٚفظٍٗ ِٓ عضاَ اٌضغُ ِغ اٌغّاط
بغشوت ف ٟعذٚد  60عُ.
 - 6أعضِت إٌضاة ِخؼذدة األغشاع ٘ ٟأعضِت حغخخذَ ِغ عباي عالِت حضُ أداة ٚطً ٌٛطٍٙا ِغ
ٔماط اٌخزب١جٚ ،حغخخذَ ٘زٖ األعضِت ف ٟاألِاوٓ اٌخ ٟحى ْٛاٌغشوت فٙ١ا ِغذٚدة٠ .ضــب أْ
٠ؼًّ اٌخأر١ش اٌّشخشن ٌّٛلغ ٔمغت اٌخزب١ج ٚعٛي اٌغبً ٌٍغذ ِٓ اٌغمٛط إٌ ٝعذٚد  60عُ ػٍٝ
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ألظ ٝحمذ٠ش .وّــا ٠ضب أْ حضٚد أعضِت إٌضاة بــ ِ 1.2خشا ِٓ عبً اٌغالِت اٌز٠ ٞضب أْ
٠ىِ ْٛخظال أ٠ضا ِغ اٌبٕاء ٚرٌه ٌخمٍ ً١ألظ ٝعمٛط عش إٌ 60 ٝعُ.
٠ - 7ضب ٚضغ ٔماط اٌخزب١ج ػٕذ أ٠( ٚفضً) فٛق ١ٌٚظ أعفً ِٛضغ ػًّ ِشحذ ٜاٌغضاَ.
 - 8حغخؼًّ عٛ١س اٌغالِت ِ Safety Harnessغ عباي عالِت ٌٛ Safety Lanyardsطٍٙا ِغ
ٔماط اٌخزب١ج٠ .ضــب إعخخذاَ ِٛاد ِاطت ٌٍظذِاث ٚحفضً اٌغٛ١س اٌظٕاػ١ت اٌّضذٌٚت ػٍٝ
اٌغٛ١س اٌضٍذ٠ت  ٟ٘ٚحضُ عضاِا ٌٍظذس ِغ شش٠ظ ٌٍىخف ػٍّا بأْ ألظ ٝعمٛط ِغّٛط بٗ ٘ٛ
ِ 2خش.
 - 9عٛ١س اٌغالِت ِخؼذدة األغشاع حضُ أششعت اٌفخز ٚأششعت اٌىخف ِغ عباي اٌغالِت٘ٚ ،ــٟ
حُغخخذَ ف ٟاألِاوٓ اٌخ ٟحخغٍب عش٠ت ف ٟاٌغشوت ٚألظ ٝعمٛط ِغّٛط بٗ ِ٘ 2 ٛخش.
٠ - 10ضب إسحذاء عٛ١س اٌغالِت ٚاإلٔمار ِٓ لبً أشخاص ٠ؼٍّ ْٛف ٟأِاوٓ ِغٍمت ع١ذ ٠ىّٓ
خغش اٌخؼشع ٌغاصاث ضاسة أ ٚأبخشة ،أ ٚأرٕاء اٌؼًّ ف ٟخضأاث لّؼ١ت اٌشىً أ ٚطٛاِغ
اٌغالي ع١ذ ٛ٠صذ خغش اإلخخٕاق .وّــا ٠ضب إعخؼّاٌٙا ِغ عباي اإلٔمار ٚحغخؼًّ أعاعا ٌٍغغب
ف ٟعاالث اٌغٛادد ،ألظ ٝعمٛط ِغّٛط بٗ ٘ 60 ٛعُ.
٠ - 11ضب أْ حغًّ صّ١غ اٌّؼذاث ػالِاث حؼش٠ف ٚأْ ٠خُ فغظٙا بإٌظش لبً اإلعخخذاَ.
٠ - 12ضب فغض اٌغٛ١س ٚاألعضِت ٚأصضائٙا ٚأْ ٠خُ إعخبذاٌٙا إرا واْ رٌه ضشٚس٠ا.
٠ - 13ضب حضٕب ِالِغت األعغظ اٌغاسة أ ٚاٌخؼشع ٌألشؼت اٌغشاس٠ت اٌؼاٌ١ت.
 - 14ػٕذ إعخخذاَ أداة لفً ِ١ىأ١ى١ت ِغ عضاَ إٌضاة أ ٚع١ش اٌغالِت ػٍ ٝعٍُ رابج أ ٚأبشاس
ػاٌ١ت ٌخم١١ذ اٌغمٛط فإٔٙا (أ ٞاألداة) ٠ضب أْ حمفً فٛس٠ا ػٕذ اٌغمٛط اٌغش.
ٌّ - 15ض٠ذ ِٓ اإلعالع ّ٠ىٓ اٌشصٛع إٌ ٝاٌّشاصغ اٌخاٌ١ت-:
ِٛاطفاث اٌّما١٠ظ اٌبش٠غأ١ت-:
BS-1397
أعضِت ٚعٛ١س اٌغالِت اٌظٕاػ١ت
BS-5062
ِٛاطفاث ِزبخاث اٌمفً اٌزاحٌ ٟإلعخخذاَ اٌظٕاػٟ
BS-5845
إخخ١اس ٔٛع اٌّزبخاث
ِٛاطفاث اٌّما١٠ظ األِش٠ى١ت-:
أعضِت اٌغالِت ٚاٌغٛ١س ٚاٌغباي اٌظٕاػ١ت
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