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تمهيــــذ:
رحِ ٞٛحالد رقٍ١ح اٌغ١بساد ٚاٌخذِخ ػذدا ِٓ ِؾبوً اٌزخٍـ ِٓ إٌفب٠بد،
ح١ش ٠غت اٌزخٍـ ِٓ اٌضٛ٠د ٚاٌجيبس٠بد اٌّغزخذِخ ١ِٚبٖ اٌغغ ً١ثّٛعت
ِزيٍجبد ثٍذ٠خ دث.ٟ
وّب رزؼشك أِبوٓ اٌؼًّ ٘زٖ ٌؼذد وج١ش ِٓ األخيبس اٌّزؼٍمخ ثبٌغالِخ ٚاٌقحخ
اٌّ١ٕٙخ .إْ ريج١ك ِّبسعبد إِٓٗ ٚإعزخذاَ ِؼذاد اٌحّب٠خ اٌؾخق١خ اٌّالئّخ ّ٠ىٓ
أْ ٠حذا ِٓ ٘زٖ األخيبس.
رــُ إػذاد ٘زٖ االسؽبداد ثّٛعت أحىبَ األِش اٌّحٍ ٟسلُ  1991/61ثؾأْ أٔظّخ
اٌغالِخ اٌؼبِخ ف ٟإِبسح دث.ٟ
إرشـاداث
 - 1تصليح وتجهيز اإلطاراث:
٠ - 1غت حفٌ ِبدح ٌقك اٌّيبه ٚاٌّز٠جبد اٌمبثٍخ ٌإلؽزؼبي ٚاٌّغزخذِخ ف ٟرشل١غ اإلىبس
اٌذاخٍِٚ ٟشوجبد رقٍ١ح ؽمٛق اإلىبساد ف ٟػٍت إِٓخ.
٠ - 2غت إعشاء ِؼبٕ٠خ دٚس٠خ ألدٚاد اٌزغخ ٓ١اٌىٙشثبئ ٟاٌّغزخذِخ ف ٟرقٍ١ذ اٌّيبه
ثبٌىجش٠ذ ،وّب ٠غت إعزجذاي األعالن اٌز ٟثٙب ػٛ١ة.
٠ - 3غت أْ رٕفخ اإلىبساد ف ٟألفبؿ حذ٠ذ٠خ أ ٚثئعزخذاَ ِؼذاد ليغ اٌنغو.
 -2عملياث الغسيل:
ّٕ٠ - 1غ ػٍ ٝاٌؼبٍِِٕ ٓ١ؼبً ثبربًًرٛعِ ٗ١ؼذاد اٌجخبس /اٌّبء راد اٌغشػخ اٌؼبٌ١خ إٌ ٝؽخـ
آخش ألْ رٌه لذ ٠ؤدٌ ٜإلفبثخ.
٠ - 2غت أْ ٛ٠عٗ اٌؼبٍِ ْٛاٌخشى َٛثيش٠مخ رّٕغ اٌزؼشك ٌزذفك إسرغبػٌٍّ ٟبء أٚ
اٌمبرٚساد خبفخ رحذ اٌغ١بسح.
ّٕ٠ - 3غ اٌؼبٍِِٕ ْٛؼبًًثبرًب ِٓ رٕظ١ف ِالثغ ُٙأ ٚأعضاء ِٓ أعغبِ ُٙثّؼذاد اٌٛٙاء
اٌّنغٛه.
ٛ٠ - 4ف ٝثؼًّ ثشٔبِظ رٕظ١ف دٚسٌّٕ ٞيمخ اٌغغٚ ً١اٌّؼذاد اٌّشرجيخ ثٙب.
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عملياث التشحيــــم:
٠ - 1غت أْ ٠حبفٌ ػٍ ٝاألسم١بد خبٌ ِٓ ٗ١اٌؾحُ ٚاٌض٠ذ ٌزفبد ٞاإلٔضالق ٚاٌغمٛه.
٠ - 2غت أْ ٕ٠ظف فٛساً أ ٞإٔغىبة ٠حذس خالي اٌؼًّ أ ٚأْ ٠غي ٝثبٌشًِ أ ٚثّبدح
ِبفخ ٌٍض٠ذ.
ّٕ٠ - 3غ اٌؼبٍِٚ ِٓ ْٛمغ أ٠ذ ُٙ٠أِبَ ف٘ٛخ ِشؽخ اٌؾحُ ػٕذِب ٠ى ْٛاٌّمجل
ِغحٛثب ،ح١ش ّ٠ىٓ أْ ٠ؤد ٜرٌه إٌ ٝإدخبي وّ١بد ِٓ اٌؾح َٛرحذ عٍذ اٌؼبٍِٓ١
ثٛاعيخ ِشؽٗ اٌؾحُ اٌز ٟرؼًّ ثبٌنغو اٌؼبٌ.ٟ
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ػٕذ رؾح ُ١اٌضٔجشوبد ٚاٌميغ األخش ٜثٛاعيخ ِذفغ اٌشػ ٠حزًّ اٌزؼشك
إلعزٕؾبق اٌض٠ذ اٌّشؽٛػ أ ٚاٌز٠ ٞزُ رسٖ .ف٘ ٝزٖ اٌحبٌخ ٠غت ػٍ ٝاٌؼبٍِٓ١
اٌزبٌ:ٟ
 اٌٛلٛف ثؼ١ذاًًػٓ ِبدح اٌزؾح ُ١اٌّشؽٛؽخ
 ػذَ رٛع ٗ١اٌشػ ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ا٢خشٓ٠
 اسرذاء وّبِــخ

شحــه البطارياث:
 - 1األخيبس اٌشئ١غ١خ اٌز ٝرٕزظ ػٓ ػٍّ١بد ؽحٓ اٌجيبس٠بد رؾًّ اٌحشٚق اٌز٠ ٝغججٙب
اٌحبِل خالي ػٍّ١خ اًٌّءٚ ،أٚعبع اٌظٙش اٌز٠ ٟغججٙب اٌشفغ ،إمبفخ إٌ ٝاٌقذِبد
اٌىٙشثبئ١خ ٚاإلٔضالق ٚاٌغمٛه ٚاإلٔفغبس.
 - 2ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١إسرذاء ِؼذاد اٌغالِخ اٌّالئّخ ٌّحالد اٌجيبس٠بد ٚاٌز ٟرؾًّ
إٌظبساد اٌٛال١خ اٌّنبدح ٌٍزٕبصش ٚاٌمفبصاد اٌّنبدح ٌألحّبك ٚاٌّشاٚ ً٠األحز٠خ.
٠ - 3غت إرجبع رٛف١بد اٌؾشوخ اٌقبٔؼٗ ثذلخ ثخقٛؿ ِؼذي ؽحٓ اٌجيبس٠بد اٌّخزٍفخ
األحغبَ ِٓ أعً ِٕغ اٌز١ٌٛذ اٌغش٠غ ٌٍ١ٙذسٚع٠ .ٓ١حزًّ أْ رزغّغ وّ١بد ِزفغشح ِٓ
اٌ١ٙذسٚع ٓ١ف ٟخال٠ب اٌجيبس٠بد.
٠ - 4غت إرخبر اٌحزس ٌّٕغ رى ْٛاٌمٛط اٌىٙشثبئ ٟػٕذ ؽحٓ اٌجيبس٠بد أ ٚإخزجبس٘ب أٚ
اٌزؼبًِ ِؼٙب.
 - 5ال ٠غٛص أْ رى ْٛاألدٚاد ٚاٌّٛاد اٌغ١ش ِشثٛىخ ثئحىبَ فٚ ٟمغ ٠غؼٍٙب رغمو ػٍٝ
اٌجيبس٠بد ٚرحذس رّبط وٙشثبئ ٟف ٟاٌذائشح اٌز ٝثذٚس٘ب ّ٠ىٓ أْ رؤدٌ ٜحشٚق
خيشح أ ٚإٔفغبس.
٠ - 6غت اٌزؼبًِ ثحشؿ ِغ أٚػ١خ حفٌ اٌحٛاِل ٌّٕغ إحزّبي اٌىغش ٚاإلفبثخ ثغجت
اٌحبِل اٌّزٕبصش.
٠ - 7غت رٛف١ش اٌزشر١جبد اٌخبفخ ثئعزخذاَ اٌّّـ (اٌغ١ف )ْٛػٕذ ٔمً اٌحبِل ِٓ ٚػبء
وج١ش إٌٚ ٝػبء فغ١ش ٌزغ ً١ٙاإلعزخذاَ.
 - 8ف ٟحبٌخ رٕبصش اٌحبِل ٠غت غغٍٗ فٛساً ثىّ١بد وج١شح ِٓ اٌّبء.

 -5التعامل مع البىزيه /الىقىد:
ّٕ٠ - 1غ إعزخذاَ اٌجٕض ٓ٠ف ٟعّ١غ أػّبي رٕظ١ف األعضاء اٌّؼذٔ١خّ٠ .ىٓ إصاٌخ اٌؾحُ أٚ
اٌض٠ذ أ ٚاٌمبرٚساد ػٓ األعضاء أ ٚاٌّؼذاد اٌّؼذٔ١خ ثٛاعيخ ِحبٌ ً١غ١ش لبثٍخ
ٌإلؽزؼبي إِٔ ٚظفبد فٕبػ١خ.
ّٕ٠ - 2غ إعزخذاَ اٌجٕض ٓ٠إلصاٌخ اٌض٠ذ ٚاٌؾحُ ػٓ أسم١بد اٌىشاط.
 - 3ال ٠غٛص إعزخذاَ اٌجٕض ٓ٠إلصاٌخ اٌض٠ذ ٚاٌؾحُ ػٓ األ٠ذ٠ .ٜغت إعزخذاَ اٌقبثْٛ
ٌإلصاٌخ اٌفؼبٌخ ٌٍمبرٚساد اٌؾحّ١خ ػٓ اٌغٍذ ثذ ْٚاٌزؼشك ٌخيش اإلفبثــــخ ،وّب ّٕ٠غ
االعشاء اٌؾبئغ ٚاٌّزّضً ف ٟإعزخذاَ اٌجٕضٌ ٓ٠زٕظ١ف ِالثظ اٌؼًّ.
 - 4ارا إٔغىت اٌجٕض٠ ٓ٠غت رٕظ١فٗ فٛساً.
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 -6العمل الميكاويكـــي:
٠ - 1غت رٛف١ش اٌحّب٠خ ٌٛعبئً رذ٠ٚش األحضِخ ٚاٌؼغالد اٌّغٕٕٗ ف ٟاٌّبوٕ١بد اٌّغزخذِخ
ثحٛاعض ٚال١خ ٌّٕغ حذٚس أ٠خ إفبثخ.
٠ - 2غت رض٠ٚذ ػغالد اٌزغٍ١خ ثحبعض ٌٍحّب٠خ ِى ِٓ ْٛفف١حخ ِؼذٔ١خ ػذا اٌغضء
األِبِ ِٓ ٟاٌؼغالد.
ػٕذ ؽحز ثيبٔخ ِىجح ،ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١إسرذاء وّبِبد ِٕبعجخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌغجبس ٠ٚغت
رٕظ١ف اٌغجبس فٛساً ثّىٕغخ وٙشثبئ١خ.
 - 3اٌميغ  /اٌٍحبَ ثبٌغبص
٠غت رض٠ٚذ إعيٛأبد غبص األٚوغغ /ٓ١اإلع١زٍ ٓ١ثّٛلفبد اٌ١ِٛل اٌخٍف.ٟ
٠ - 4غت اإلحزفبً ثبألعيٛأبد ثٛمغ ػّٛدٚ ٞأْ رشثو ثغالعً .إرا وبٔذ اإلعيٛأبد
ِزٕمٍٗ ٠غت أْ رٛمغ ف ٟػشثخ ِضٚدح ثؼغالد خبفخ.
 - 5اٌنبغيـــبد (اٌىّجشعش)
ٞعت أْ رضٚد ِغزمجالد اٌٛٙاء ف ٟاٌنبغيبد ثقّبَ أِبْ ٚفّبَ رقش٠ف ِٚم١بط
مغو٠ٚ ،غت ف١بٔزٙب ٚإثمبئٙب دائّب ثحبٌخ ع١ذح.
٠غت أْ رفحـ ِغزمجالد اٌٛٙاء عًٕ٠ٛب ثٛاعيخ ؽخـ ِؤً٘ ٚاٌحقٛي ػٍ ٝؽٙبدح
ثزٌه.
ِ - 6ؼذاد اٌشفغ
٠غت فحـ اٌشافؼخ إٌمبٌخ أ ٚأ٠خ ِؼذاد سافؼخ أخش ٜرؾًّ اٌغالعً ٚاٌحجبي
ٚاٌخيبى١ف اٌّغزخذِخ ٌشفغ اٌّحشن ِٓ ِىبْ رشو١جٗٚ ،رٌه ثبخزجبس٘ب ٚاٌحقٛي
ػٍ ٝؽٙبدح ثزٌه.
 - 7ال ٠غٛص إٔغبص أ ٞػًّ ثمشة اٌّشٚحخ أ ٚأ٠خ أعضاء ِزحشوخ ِىؾٛفخ أخش ٜإال ثؼذ
ا٠مبف اٌّحشن .إرا وبْ ٠زٛعت رؾغ ً١اٌّحشن ِٓ أعً فحقٗ ٠غت اٌٛلٛف ػٍٝ
ِغبفخ إِٓخ ثؼ١ذا ػٕٗ ِٓ .اٌنشٚس ٞأْ رىِ ْٛالثظ ػّبي اٌزقٍ١ح ِزيبثمخ ِغ
ِمب١٠ظ اٌغغُ.
 - 8رقٍ١ح عٙبص اٌزجش٠ذ (اٌشاد٠زش)
ػٕذ رغخ ٓ١اٌشاد٠زــش ا ٚاخزجبسٖ ٌىؾف اٌزغشثبد ٠غت رض٠ٚذ اٌؼّبي ثبٌٕظبساد
اٌٛال١خ ٚدسع ثالعز١ه ٌحّب٠خ اٌٛعٗ ،وّب ٠غت حّب٠خ اٌٛعٗ ثأوٍّٗ.
 - 9رٕظ١ف ؽّؼبد اإلؽزؼبي ثبٌؾشس
ػٍ ٝوً اٌّ١ىبٔ١ى ٓ١١اٌز٠ ٓ٠غزخذِِٕ ْٛظفبد اٌغفغ ثبٌشًِ ٌزٕظ١ف اٌؾّؼبد إسرذاء
ٔظبساد ٚال١خ أ ٚدسع اٌٛعٗ.
 - 10حزاء /ثيبٔخ اٌّىجح
ػٕذ اٌزٕظ١ف حٛي ىجٍخ اٌّىجح ّ٠ىٓ ٌٍٛٙاء اٌّنغٛه اىالق اٌ١بف االعجغزٛط ِٓ
ِٕيمخ اٌّىجح اٌ ٝاٌٛٙاء ِّب ٠غجت ِؾبوً رٕفغ١خٕ٠ .قح ثئعزخذاَ ِحبٌ ً١غغً أٚ
ِٕظفبد ثبٌزفش٠غ اٌٛٙائ.ٟ
 - 11حفش اٌّؼبٕ٠خ اٌّفزٛحخ
ػٕذِب رى ْٛحفش اٌّؼبٕ٠خ ِفزٛحخ ثذٚ ْٚعٛد ع١بساد٠ ،غت أْ رغي ٝأ ٚرغذ ثمنجبْ
 /عالعً حذ٠ذ٠خ.
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 -7عملياث الذهــــان:
٠ - 1غت أْ ٠زُ د٘بْ اٌغ١بساد ثبٌشػ ف ٟغشفخ ِٕفقٍٗ ِضٚدح ثزشر١جبد سػ خبفخ
ٚر٠ٛٙخ ِٕبعجخ  ،أِب ف ٟاٌىشاعبد اٌقغ١شح اٌزٕ٠ ٟفز فٙ١ب اٌذ٘بْ ػٍٔ ٝفظ األسم١خ
ف١غت ػٍ ٝاأللً فقً ِٕيمخ اٌذ٘بْ ثغزبسح ثالعز١ى١خ ٚر٠ٛٙزٙب ػجش ِبعٛسح ىشد
ػّٛد٠خ ٚعٙبص رقف١خ ِٕبعت ٌٍحج١جبد اٌذل١مخ.
٠ - 2غت حفٌ اٌذ٘بٔبد ٚاٌّز٠جبد ف ٟأٚػ١خ ِغٍمخ ف ٟغشفخ ا ٚخضأخ ِٕفقٍخ.
٠ - 3غت اإلٌزضاَ ثؼذَ اٌزذخ.ٓ١
٠ - 4غت رض٠ٚذ اٌؼّبي اٌمبئّ ٓ١ثؼٍّ١خ اٌذ٘بْ ثىّبِبد حّب٠خ ِالئّخ.
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الحمايت مه الحريق:
٠ - 1غت أْ ٠ىٌ ْٛذِ ٜحالد اٌزقٍ١ح ىفب٠بد حش٠ك رؼًّ ثبٌّغحٛق اٌىّ١ب ٞٚاٌغبف أٚ
ىفب٠بد ث ٟع ٟاف .BCF
 - 2ارا رٛعت رٕف١ز اٌزمي١غ أ ٚاٌحشق أ ٚاٌٍحبَ فِٕ ٟبىك ثمشة خضأبد اٌٛلٛد ٠غت اْ
رٛعذ ِيفأٖ حش٠ك فِ ٟزٕبٚي اٌ١ذ٠ .غت إعزخذاَ غيبء اٌزشثٌ ٓ١ٌٛزغي١خ خضأبد
اٌٛلٛد أ ٚاٌض٠ذ أ ٚاٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌإلحزشاق ٌٍحّب٠خ ِٓ اٌؾشس أ ٚاٌحشاسح اٌضائذح.
 - 3ال ٠غٛص إعشاء األػّبي اٌّؤد٠خ إٌ ٝإسرفبع اٌحشاسح ػٍ ٝخضاْ ٚلٛد أ ٚأٚ ٞػبء آخش
إال ثؼذ رقش٠ف ِٛادٖ ٚري١ٙشٖ ثبٌىبًِ ٚغغٍٗ ٚرغف١فٗ.
 - 4ػٕذ رؼجئخ اٌٛلٛد ٠غت إ٠مبف اٌّحشن ِٕٚغ اٌزذخ.ٓ١
 - 5ػٕذ رؼجئخ خضاْ٠ ،غت أْ رالِظ أجٛثخ اٌخشى َٛاٌّؼذٔ١خ اٌخضاْ ثضجبد ٌنّبْ
االرقبي ثبألسك ٚرح١١ذ اٌؾحٕٗ اٌغبوٕخ اٌىفٍ١خ ثئؽؼبي أثخشح اٌٛلٛد ٚاٌزغجت ثئٔفغبس
أ ٚحش٠ك.
٠ - 6زىشس حذٚس اٌحشائك ف ٝوشاعبد اٌزقٍ١ح ٔظشا إلعزخذاَ اٌجٕض ٓ٠ف ٟرٕظ١ف
األعضاءٌ ،ـــزا ٠غت إعزخذاَ إٌّظفبد اٌغبئٍخ اٚ ِٕٗ٢اٌغ١ش عبِٗ ٚاٌغ١ش لبثٍخ ٌإلؽزؼبي
ٚاٌز ٟال رؤر ٞاٌغٍذ.
٠ - 7غت اٌزخٍـ ِٓ اٌضٛ٠د اٌؼبدِخ ٚاٌّٛاد اٌّؾبثٙخ ف ٟثشاِِ ً١حىّخ اإلغالق ثحغُ
ٌ 200زش.

 -9ممارساث السالمت العامت:
٠ - 1غت حّب٠خ اٌؼبٍِ ٓ١اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛرحذ اٌغ١بساد ِٓ االخيبس ػٕذِب رجشص الذاِ ُٙفٟ
اٌّّشاد.
٠ - 2غت أْ ٠شرذ ٞاٌؼّبي اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛرحذ اٌغ١بساد ٔظبساد حّب٠خ ٌٍؼٌّٕ ْٛ١غ عمٛه
اٌمبرٚساد ٚاٌؾظب٠ب اٌّؼذٔ١خ ف ٟأػ.ُٕٙ١
 - 3إصاٌخ غبصاد اٌؼبدَ
٠غت رٛف١ش ِؼذاد ٌيشد غبصاد ػٛادَ اٌغ١بساد ِٚشافك ر٠ٛٙخ ٌّٕغ رشاوُ ٘زٖ
اٌغبصاد داخً اٌّحً.
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 -10التخلص مه الىفاياث:
 - 1الخردة المعذويت
٠غت رغّ١غ اٌخشدح اٌّؼذٔ١خ إٌبرغخ ػٓ األػّبي اٌّ١ىبٔ١ى١خ ف ٝأٚػ١خ ِٕفقٍخ
ٚاٌزخٍـ ِٕٙب وٕفب٠بد ػبِخ أ ٚإسعبٌٙب ٌٍؾشوبد اٌؼبٍِخ فِ ٟغبي إػبدح اٌزقٕ١غ.
 - 2الىفاياث الصلبت األخري
٠غت رغّ١غ إٌفب٠بد اٌقٍجخ ٚاٌّٛاد األخش ٜاٌمبثٍخ ٌإلحزشاق ِضً األٚساق ٚاٌمّبػ
 ..إٌخ ٚاٌزخٍـ ِٕٙب ٚػذَ رشوٙب ٌززشاوُ ف ٟاٌٛسؽخ.
 - 3الزيىث العادمت
٠غّغ رغّ١غ اٌضٛ٠د اٌّغزخذِخ ِضً صٛ٠د اٌّحشوبد ٚص٠ذ فٕذٚق اٌغ١بساد
ٚاٌّىبثح /والرؼ ٚإػبدح ِؼبٌغزٙبّٕ٠ٚ .غ اٌزخٍـ ِٕٙب ف ٟاألسك أ ٚػجش
اٌّقبسفّ٠ .ىٓ اٌحقٛي ػٍِ ٝغبػذح ِٓ لغُ اٌغالِخ اٌؼبِخ إلػبدح ِؼبٌغخ/
اٌزخٍـ ِٓ اٌضٛ٠د اٌّغزخذِخ (اٌؼبدِخ).
 - 4الىفاياث السائلت الىاتجت عه عملياث الغسيل
٠غت رغّ١غ اٌغٛائً إٌبرغخ ِٓ غغً اٌغ١بساد اٌز ٟرح ٞٛصٛ٠د اٌزؾح ُ١اٌّخزٍفخ
ِٛٚاد اٌزٕظ١ف األخش ٜف ٟخضأبد ِٕفقٍخ ِقٕٛػخ ِٓ ِٛاد غ١ش ِٕفزٖ
ٚاٌزخٍـ ِٕٙب فِٛ ٟالغ اٌجٍذ٠خ اٌّؼزّذح حغت إعشاءاد إداسح اٌقحخ  ٚاٌغالِخ
اٌؼبِخٌٍ .حقٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح ٠شع ٝاإلرقبي ثئداسح اٌقحخ  ٚاٌغالِخ اٌؼبِخ.
 - 5غبار الكابح
٠غت ٚمغ غجبس اٌىبثح ف ٟأو١بط أ ٚأٚػ١خ ِغٍمخ ثئحىبَ ٚاٌزخٍـ ِٕٙب ف ٝحب٠ٚخ
إٌفب٠بد اٌزبثؼخ ٌٍجٍذ٠خ.
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