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تمهيذ:
٠سزًّ أْ ٕ٠زح عٓ عٍّ١بد إعذاد اٌغعبَ ٚعجخٗ ٚرمذ ّٗ٠فِ ٟؤعغبد رٛس٠ذ األععّخ
ٚاٌّغبعُ ٚاٌفٕبدق ،إضبفخ إٌِ ٝغبثخ اٌّظبٔع أخغبساً وث١شح .رظف ٘زٖ اإلسشبداد
اإلزز١بعبد اٌٛاخت إرخبر٘ب ٌّٛاخٙخ األخغبس إٌبردخ عٓ ٔشبعبد اٌّغبثخ.
ثّٛخت األِش اٌّسٍ ٟسلُ  1991/61ثشأْ أٔظّخ اٌغالِخ اٌعبِخ ف ٟإِبسح دث ٟفئٔٗ
٠دت عٍِ ٝغبثخ اٌفٕبدق أ ٚاٌّغبعُ أ ٚاٌّظبٔع اإلٌزضاَ ثأٔظّخ عالِخ ٚطسخ
اٌعبٍِٚ ٓ١وزٌه عالِخ ٚطسخ اٌدّٛٙس ف ٟاإلِبسح.
إرشـاداث:
التنظيـــف:
 -1ثئِىبْ وّ١ب٠ٚبد اٌزٕظ١ف األوبٌخ أْ رزغجت ف ٟزشٚق خغ١شح ٌٍدٍذ ِثبي رٌه:
إٌّظفبد ٚاٌىّ١ب٠ٚبد اٌّعزّذح عٍ ٝاٌىٍٛس أ ٚاألزّبع ...إٌخ .عٍ ٝاٌعبٍِ ٓ١إسرذاء
اٌّالثظ اٌٛال١خ شبٍِخ اٌمفبصاد ٚاٌّشأٚ ً١٠ظبساد اٌغالِخ عٕذ رٕف١ز أعّبي اٌزٕظ١ف.
 -2ال رٕمً وّ١ب٠ٚبد اٌزٕظ١ف إٌ ٝأٚع١خ أخشِ ٜثً صخبخبد /أٚع١خ اٌسٍ١ت أ ٚاٌّشعجبد.
 -3ال رمُ أثذًا ثّضج وّ١ب٠ٚبد اٌزٕظ١ف ِعب٠ .دت رخض ٓ٠وّ١ب٠ٚبد اٌزٕظ١ف فِٕ ٟغمخ
ِٕفظٍخ ِعٍّخ ثٛضٛذ.
 -4ال رغّر ٌّبء اٌزٕظ١ف ثبٌزغشة إٌ ٝاألخضاء اٌىٙشثبئ١خ ِٓ اٌّبوٕ١بد.
 -5ال رمُ ثئعذاد /رٕبٚي اٌغعبَ ف ٟأٚع١خ وّ١ب٠ٚبد اٌزٕظ١ف.
اآللياث في مكان العمل:
٠ -1دت رٛف١ش ِغبزخ وبف١خ زٛي اٌّبوٕ١بد.
٠ -2دت اٌّسبفظخ عٍ ٝاألسض١خ زٛي وً ِبوٕ١خ ثسبٌخ خ١ذح ٚأْ ٠سبفظ عٍٔ ٝظبفزٙب ٌّٕع
اإلٔضالقِ .ثبي عٍ ٝرٌه  :اٌذ٘ ْٛأ ٚاٌشسَٛ
ّٕ٠ -3ع رشغ ً١اٌّبوٕ١بد ثذٚ ْٚخٛد اٌسٛاخض اٌٛال١خ٠ ،دت زّب٠خ األخضاء اٌخغشح ِٓ
ا١ٌ٢بد ثبٌشىً اٌّالئُ.
 -4لذ ٠زٛخت عٍ ٝاٌشخض اٌمبئـُ ثبٌزٕظ١ف وشف األخضاء اٌخغشح ِٓ اٌّبوٕ١بدٛ٠ .خذ
خغش اٌزعشع إلطبثخ شذ٠ذح إرا ٌُ رغزخذَ عشق عالِخ ٚاضسخ.
 "7زّب٠خ
٠ -5دت أْ ٠س١ظ ثىً عالعً رذ٠ٚش أ ٚأزضِخ راد ِمغع عٍ ٝشىً سلُ "
ٚال١ــــخ.
٠ -6دت أْ رضٚد اٌّبوٕ١بد اٌىٙشثبئ١خ اٌثبثزخ ثّفزبذ عضي ّ٠ىٓ الفبٌٗ.
السالمت الكهزبائيت :
٠ -1دت أْ رضٚد وً اٌذٚائش اٌىٙشثبئ١خ ثمبععبد دٚائش ٌٍزغشة األسض.ٟ
 -2ال رسبٚي رٕف١ز رظٍ١سبد ِؤلزٗ عٍ ٝاٌى١جالد اٌزبٌفخ.
 -3إعزخذَ ثغش٠مخ طس١سخ ِئخز وٙشثبء (لبثظ إٔظٙبسٌ )ٞىً اٌّعذاد.
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 -4رأوذ ِٓ عذَ ٚخٛد ٔمبط ٚطً ِغغبٖ ثشش٠ظ الطك .إعزخذَ و١جالد ثسدُ ِٕبعت.
 -5إفسض زبٌخ وً اٌّعذاد عٕ٠ٛب.
السالمـــت المتعلقت بالغاس:
 - 1إضبفخ ٌغذادح اٌزسىُ ثبٌغبص٠ ،دت رشو١ت طّبَ إلغالق اٌغبص ف ٟاٌّغجخ ٌّٕع ٚطٛي اٌغبص
ٌىً األدٚاد ف ٟزبالد اٌغٛاساٚ ،رٌه إرا وبْ اٌغبص اٌّغبي ٠ضٚد ِٓ خضاْ أِ ٚدّٛعخ
إعغٛأبد ِٓ خالي ٚطالد سثظ األٔبث١ت.
 - 2ارا شّّذ سائسخ غبص-:
 ال رغزخذَ أ٠خ اضٛاء ِىشٛفٗ.
 ال رشعً أ ٚرغفٝء أ٠خ أضٛاء أِ ٚعذاد وٙشثبئ١خ أخش ،ٜز١ث أْ ِفبر١ر اٌىٙشثبء
رٕزح ششاساد ّ٠ىٓ أْ رشعً اٌغبص اٌّزغشة.
 إفسض ع ْٛ١اٌغبص -إغٍمٙب ٚ -إفسض خظ رض٠ٚذ اٌغبص.
 إفزر األثٛاة ٚإٌٛافز
 إرخز اإلخشاءاد اٌزظس١س١خ.
 اثٍغ ِضٚد اٌغبص ثبٌزغشة فٛسا.
٠ - 3دت اإلٌزضاَ ثب٢ر ٟف ٟزبٌخ إعغٛأبد اٌغبص اٌّغبي-:
 عذَ إعمبعٙب أ ٚاٌغّبذ ٌٙب ثبإلسرغبَ ثعٕف ِع أ٠خ أخغبَ أخش.ٜ
 اٌزعبًِ ِعٙب ٚإعزخذاِٙب فٚ ٟضع عّٛد ٞثس١ث ٠ى ْٛطّبَ اٌخشٚج ف ٟاألعٍ.ٝ
٠ - 4دت إخزجبس أ ٞرغشة ٌٍغبص ثّغر ِبء ثبٌظبث ْٛزٛي أِبوٓ اٌٛطالد ز١ث عززىْٛ
سغب ٜٚإرا ٚخذ رغشة ٌٍغبص ،الرغزخذَ أثذاًًشعٍخ ِىشٛفخ .
٠ - 5دت أْ رٛضع اعغٛأبد اٌغبص فِ ٟىبْ آِٓ خ١ذ اٌز٠ٛٙخ ثع١ذًا عٓ أشعخ اٌشّظ.
٠ - 6دت أْ رى ْٛاٌخغٛط خبٌ ِٓ ٗ١اٌزظذعبد.
السالمت المتعلقت بالبخار:
٠ - 1دت أْ ٛ٠خذ ف ٟغال٠بد اٌجخبس طّبَ عالِخ ِٚم١بط ضغظ ِٚم١بط ِغز ٜٛاٌّبء.
٠ - 2دت رٕظ١ف غال٠بد اٌجخبس ثئٔزظبَ ٚإصاٌخ أ٠خ لشٛس أ ٚرشعجبد.
٠ - 3دت رغٍ١ف أ٠خ أٔبث١ت ثخبس.
 - 4لجً اٌزٕظ١ف ٠دت عضي اٌّعذاد اٌّغخٕخ ثبٌجخبس عٓ ِظذس اٌزض٠ٚذ ثبٌجخبس ٚرشوٙب ٌزجشد.
 - 5عٕذ إٔزٙبء اٌغجخ أغٍك طّبَ اٌجخبس لجً فزر األثٛاة ٚاألغغ١خ.
 - 6افزر األثٛاة ٚاألغغ١خ ثسشص ٚلف عٍ ٝأزذ اٌدٛأت ٌزدٕت اٌزعشع ٌٍجخبس اٌّزغشة.
٠ - 7دت فسض غال٠بد اٌجخبس ٚاٌّعذاد اٌز ٝرعًّ ثبٌضغظ ٚأخز شٙبدح عٍٙ١ب ثٛاعغخ شخض
ِشخض ِٚؤً٘ وً  12شٙش.
تهىيت األبخــــــزة:
٠ - 1دت رٛف١ش أغغ١خ شفظ اٌجخبس ٚلٕٛاد ٌز٠ٛٙخ أثخشح اٌغجخ ٚإصاٌخ اٌشٚائر ٚاألثخشح
ٚاٌشس َٛإٌبردخ ثىّ١بد وج١شح خالي اٌغجخ.
٠ - 2دت أْ رزّ١ض لٕٛاد اٌز٠ٛٙخ ثبٌزبٌ-: ٟ
ٚ خٛد ألً عذد ِٓ اإلٔسٕبءاد ٚرىِ ْٛفزٛزخ عٍ ٝاٌٛٙاء اٌد٠ .ٜٛدت أْ رّزذ اٌّذخٕٗ
اٌعّٛد٠خ ثغٛي  َ1.5فٛق أعٍٔ ٝمغخ عٍ ٝاٌجٕب٠خ.
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 رشو١ت ِظف ٟشسِٚ َٛدّع صٛ٠د ف ٟغغبء اٌز٠ٛٙخ ٚفِٛ ٟلع ٠غ ًٙاٌٛطٛي
إٌ ٗ١ضّٓ أ ٚثمشة اٌّعذاد زغت اإلِىبِْ( .شفك سعُ أٌ ٌٟٚغغبء ر٠ٛٙخ ّٔٛرخٟ
ٌإلعزذالي ثٗ).
٠ -3دت أْ رخذَ لٕٛاد اٌز٠ٛٙخ اٌّغجخ فمظ ثذ ْٚاالرظبي ثجم١خ إٌّشأح.
 -4اٌزٕظ١ف اٌِٛ١ــــ:ٟ
 أعغر خٙبص اٌغجخ ٚأغغ١خ اٌز٠ٛٙخ.
 رفش٠غ ٚرٕظ١ف اٌض٠ذ ٚاٌّٛاد اٌّزىثـفخ ف ٟاٌمٕٛاد /اٌّدّعبد.
 -5لُ ثئصاٌخ ٚرٕظ١ف أخٙضح اٌزظف١خ ثئٔزظبَ ِشح ٚازذح أعجٛع١ب عٍ ٝاأللً.
ٔ -6ظف اٌغغٛذ اٌذاخٍ١خ ألٔبث١ت اٌز٠ٛٙخ ٚس٠شبد اٌّشٚزخ ،الفً اٌّشٚزخ لجً اٌزٕظ١ف
ٚاعّر ثٛلذ وبفٌٍ ٟزجش٠ذ ،رأوذ ِٓ إلفبي اٌّفزبذ اٌىٙشثبئٌٍّ ٟشٚزخ أ ٚلُ ثئصاٌخ
طّبِخ اإلشعبي.
 -7ال رعٍك األش١بء اٌمبثٍخ ٌإلززشاق ِثً اٌّالثظ ٚإٌّبشف فٛق أ ٚثمشة ِعذاد اٌغجخ
اٌزٌٙ ٟب غغبء ر٠ٛٙخ اٌجخبس.
 -8إززفظ ثّعذاد ِىبفسخ اٌسش٠ك ِثً اٌغفب٠بد ٚثغبٔ١بد اٌسش٠ك فِٛ ٟلع ٠غًٙ
اٌٛطٛي إٌ.ٗ١
أجهشة القلي بالذهه العميقت:
ّ٠ - 1ىٓ أْ رٕزح زشٚق ارا رٕبثش اٌض٠ذ أ ٚاٌذ٘ٓ اٌغبخٓ عٕذ عمٛط اٌغعبَ أ ٚعٍخ اٌمٍٟ
أ ٚإرا فبس اٌض٠ذ أ ٚاٌذ٘ٓ خالي اٌغٍ١بْ.
 - 2وٓ ززسا ِٓ إززّبي ٔشٛة زش٠ك ٔبرح ِٓ إشزعبي ص٠ذ أ ٚد٘ٓ اٌمٍ ٟاٌسبس ز١ث لذ
٠شىً رٌه خغشاًًسئ١غ١ب.
 - 3ال رزشن أِ ٞمالح عٍ ٝإٌبس ثذٚ ْٚخٛد شخض ٠عزٕ ٟثٙب.
٠ - 4دت فسض أدٚاد ضجظ اٌسشاسح ثشىً دٚس.ٞ
مخــاسن التبزيذ:
٠ - 1دت أْ رى ْٛآٌ١خ فزر ثبة ِخضْ اٌزجش٠ذ ثسبٌخ رشغ١ٍ١خ خ١ذح.
 - 2إرا ٚخذ ثبثبْ فِ ٟخبصْ اٌزجش٠ذ فئٔٗ ٠دت رٛف١ش إشبساد رسز٠شعّع١خ/
ٌإلعزخذاَ ف ٟزبٌخ اإلغالق عٍ ٝشخض ٌٚغٍت اٌّغبعذح.

ثظش٠خ

معذاث الحمايت الشخصيت:
٠ - 1دت أْ ٠ضٚد وً اٌعبٍِ ٓ١ثّعذاد اٌسّب٠خ اٌشخظ١خ ِثً اٌّالثظ اٌٛال١خ ٚاٌّشاً١٠
ٚاٌمفبصاد ٚاألزز٠خ غ١ش اٌضٌمخ ٚاٌّعذاد األخش ٜاٌّالئّخ ألعّبٌ.ُٙ
٠ - 2دت اٌزأوذ ِٓ إعزخذاَ ِعذاد اٌسّب٠خ اٌشخظ١خ ثٛاعغخ اإلششاف ٚاٌّشالجخ.
اإلسعاف األولـــي:
٠ - 1دت رٛف١ش ِزغٍجبد اإلععبف األ ٌٟٚزغت ِب ِ٘ٛ ٛضر ف ٟاإلسشبد اٌفٕ ٟسلُ
(.)25
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مكافحت الحزيق:
٠ - 1دت رذس٠ت اٌعبٍِ ٓ١عٍ ٝاإلععبف األٚ ٌٟٚأعّبي ِىبفسخ اٌسش٠ك األعبع١خ.
٠ - 2دت رٛف١ش عذد وبف ِٓ ٟعفب٠بد اٌسش٠ك ٚاٌّسبفظخ عٍٙ١ب ثسبٌخ رشغ١ٍ١خ خ١ذح .ال
رمُ ثزٛف١ش أ ٚإعزخذاَ عفب٠بد ِ١بٖ فِ ٟىبفسخ زشائك اٌض٠ذ.
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