إدارة الظحت والسالمت العامت
فحض وإطذار الشهاداث الخاطت بالغالٌاث وأعٍت
الضغط
DM-PH&SD-P4-TG20

Organization Unit:
Form sheet title:
Doc Ref.

تمهٍذ:
رغزخذو انغٚ٣بد ٔأٔػٛخ اننغو ف ٙانقُبػخ ٔانفُبدق ٔانٕسػ ٔيٕالغ انجُبء
ٔانًجبَٗ انزجبسٚخَٔ .ظشا نٕجٕد أخيبس يذزًهخ ػُذ رؾغٛم ْزِ انغٚ٣بد
ٔأٔػٛخ اننغو فئٌ ْزا ا٠سؽبد ٚقف يزيهجبد انزفزٛؼ انذٔس٘ ػهٗ أٔػٛخ
اننغو ثٕاعيخ ؽخـ يؤْم.
ثًٕجت اٞيش انًذه ٙسلى  1991/61انقبدس ف ٙدث ٙفئَّ ٚجت ػهٗ
يغزخذيٗ انغٚ٣بد ٔأٔػٛخ اننغو مًبٌ انزؾغٛم اٜيٍ نٝنٛبد ٔانًؼذاد يٍ
أجم دًبٚخ انؼبيه ٍٛيٍ دٕادس انؼًم انًذزًهخ.
نهذقٕل ػهٗ رمٛٛى يفٛذ ٔٞػٛخ اننغو انًيهٕة انزفزٛؼ ػهٓٛب فئٌ دنٛم
انزفزٛؼ انزبنٗ ٓٚذف إنٗ رٕفٛش يهخـ ػبو ثبنًزيهجبدٔ ،ػهٗ انًبنك
ٔانؾخـ انًؤْم إجشاء ْزِ انزمًٛٛبد دغت اننشٔسح نزمٛٛى دبنخ أٔػٛخ
اننغو.
إرشــاداث:
 -1التفتٍش
 1/1فتزة التفتٍش
ٚجت انزفزٛؼ ػهٗ انغٚ٣بد ٔأٔػٛخ اننغو ػُذ انزشكٛت ٔػهٗ فزشاد يُزظًخ
كم  12ؽٓشا ثؼذ رنكٔ ،يٍ اننشٔس٘ أٌ ركٌٕ انزفزٛؾبد ؽبيهخ ٔكبيهخ.
 2/1الشخض المؤهل
ٚغًخ فمو نٟؽخبؿ انًؤْه ٍٛفُٛبً ٔرٔ٘ انخجشح انًٕافك ػهٓٛى يٍ لجم إداسح
انقذخ ٔ انغ٣يخ انؼبيخ ثجهذٚخ دث ٙنفذـ ٔإخزجبس انغٚ٣بد ٔمبغيبد انٕٓاء
(كًجشعش) ٔأٔػٛخ اننغو اٞخشٖٔ ،إفــذاس ؽٓبداد انغ٣يخ نٓب.
 3/1على الشزكت التً تىظف األشخاص المؤهلٍه أعاله والذٌه ٌىدون الحظىل
على مىافقت إدارة الظحت و السالمت العامت و اإللتزام بما ٌلً-:
 انذقٕل ػهٗ سخقخ رجبسٚخ فبدسح يٍ انذائشح ا٠لزقبدٚخ ثذثٔ ،ٙإػزًبد
يخزجش دثٙ
انًشكض٘ ثجهذٚخ دث.ٙ
 انذقٕل ػهٗ غيبء رؤي ُٙٛثبنُغجخ نهًغئٕنٛخ انًُٓٛخ.
 أٌ ٚزى رجذٚذ انزخٕٚم عُٕٚب ؽشٚيخ يٕافمخإداسح انقذخ ٔ انغ٣يخ انؼبيخ.
 4/1االحتٍاطاث قبل دخىل غالٌت أو وعاء ضغط
لجم دخٕل غٚ٣خ أٔ ٔػبء مغو نغشك انزفزٛؼ ٚجت ػهٗ انًبنك أٔ انًغزخذو
مًبٌ أَّ ًٚكٍ دخٕل انٕػبء ثؤيبٌ ٔرنك ثبنزؤكذ يٍ ٔجٕد رٕٓٚخ كبفٛخ داخم
انٕػبء ٔمًبٌ خهِٕ يٍ ا٢ثخشح /انغبصاد اننبسح.
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 -2الغالٌــــاث
 1/2التفتٍشاث الخارجٍت للغالٌاث
ٚ 1/1/2جت ي٣دظخ انُظبفخ انؼبيخ ٔانمذسح ػهٗ دخٕل انغٚ٣خ ٔأجٓضرٓب انًغبػذح
كًب ٚجت فذـ رجٓٛضاد انغٚ٣خ ٔانقًبيبد ٔاَٞبثٛت.
ٚ 2/1/2جت فذـ كم رغشة نهجخبس أٔ انًبء فذقبًًكبئ ً٣إرخبر إجشاءاد
انزقذٛخ اننشٔسٚخ.
 3/1/2يمٛبط اننغ ه:
ٚجت يمبسَخ اننغو انًج ٍٛػهٗ يمٛبط اننغو يغ يمٛبط مغو لٛبع.ٙ
ػُذ اننشٔسح ٚجت اعزجذال يمبٛٚظ اننغو ثغشػـــخ.
 4/1/2يمٛبط يغزٕٖ انًبء:
ٚجت أٌ ٚج ٍٛيمٛبط يغزٕٖ انًبء انًغزٕٖ انذلٛك نهًبء ف ٙانغٚ٣خ.
لذ رؼُٗ ا٠عزجبثخ انجيٛئخ ٔجٕد ػبئك فٔ ٙف٣د اَٞبثٛت إنٗ انغٚ٣خ،
ٔنزنك ٚجت ارخبر إجشاء رقذٛذ ٙثغشػخ.
 5/1/2فًبيبد انزُفٛظ نٟيبٌ:
ٚجت فذـ فًبيبد اٞيبٌ ثبنغًبح نهنغو ف ٙانغٚ٣خ ثب٠سرفبع إنٗ
اننغو انمفبص (انز٘ ٚغجت لفض انجضء انغبنك ف ٙانقًبو) .ػُذيب ركؾف
انزفزٛؾبد أٌ فًبيب نٟيبٌ ٚ ٢ؼًم ثبنؾكم انغهٛى ثذٛش ٚ ٢فزخ أٔ ٚغهك
ثبنيشٚمخ انقذٛذخٚ ،جت أٌ رضال انغٚ٣خ يٍ انخذيخٚ .جت أٌ ٚغزجذل أٔ
ٚقهخ انقًبو نهذقٕل ػهٗ لشاءح اننغو انقذٛذخ.
 6/1/2مٕاثو انزغزٚخ أٔ ليغ إيذاد انًبء انًُخفل :
ٚجت فذـ جٓبص انزذكى ف ٙليغ إيذاد انًبء انًُخفل نهزؤكذ يٍ أٌ
يمٛبط يغزٕٖ انًبء ٚج ٍٛانمشاءح انقذٛذخ.
 7/1/2اَٞبثٛت ٔانزٕف٣ٛد ٔانزضجٛزبد:
ٚجت فذـ أَبثٛت ٔٔف٣د انجخبس ٔانًبء نكؾف انزغشة .نزجُت
ىشق انًبء ػهٗ انجٕاَت ٚجت أٌ رذذد يٕالغ فًبيبد اٚ٠مبف ٔانقشف
انًخزهفخ ثيشٚمخ  ٢رؤد٘ إنٗ رشاكى انًٛبِ ػُذيب رغهك انقًبيبد.
 8/1/2أَبثٛت انزفشٚغ انغشٚغ:
ٚجت أٌ ٚؼًم انزفشٚغ انغشٚغ نهغٚ٣خ ثؾكم ىجٛؼ ٙيغ اػيبء انذشٚخ
نَٟبثٛت نهزًذد ٔاَ٢مجبك دًَٔب اْزضاصاد صائـــذح.
 2/2التفتٍشاث الذاخلٍــــــت
 1/2/2ػهٗ انًبنك أٔ انًغزخذو رجٓٛض انغٚ٣خ نهزفزٛؼ انذاخه ٙرذذ ا٠ؽشاف
انًجبؽش نهؾخـ انًؤْم ثئرخبر كم ادزٛبىبد انغ٣يخ فًٛب ٚزؼهك ثُظبو
رضٔٚذ /إدزشاق انٕلٕد ،جبَت انًبء ف ٙانغٚ٣خ ،انؼضل ،يمٛبط اننغو،
انفقم ،فزذخ انذخٕل ،انذخٕل نهغٚ٣خ.
 2/2/2ػُذ انؾك ثٕجٕد ػٕٛة أٔ رآكم أٔ إرا ٔجذد ْزِ ثؾكم ؽبئغ فَٕ ٙع
يؼ ٍٛيٍ انغٚ٣بد انزٗ ٚزى رفزٛؾٓب ،أٔ إرا ظٓش دنٛم رغشة ػهٗ انزغيٛخ،
فئَّ ٚجت إصانخ انؼبصل ٔأػًبل انيبثٕق ٔانزغيٛخ.
 3/2/2ػُذ اعزخذاو مٕء رًذٚذ َمبل ف ٙيكبٌ يذقٕسٚ ٢ ،جٕص أٌ ٚؾغم ػهٗ
أكضش يٍ  24فٕنذ.
 4/2/2انشٔاعــت  ..إنخ
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ٚجت فذـ كم انغيٕح انًؼذَٛخ انًٕجٕدح ػهٗ جبَت انًبء يٍ
انغٚ٣خ نكؾف انزشاكًبد انُبرجخ ػٍ رؾكم انشٔاعتٚ .جت رُظٛف
انشٔاعت إٌ ٔجذد.
ٚ 5/2/2جت فذـ كم انفزذبد انًؤدٚخ إنٗ انزٕف٣ٛد انخبسجٛخ يضم
رٕف٣ٛد ػًٕد انًبء ٔأجٓضح ليغ ٔإيذاد انًبء انًُخفل ٔانفزذبد فٙ
اَٞبثٛت انجبفخ ٔانفزذبد إنٗ فًبيبد اٞيبٌ ننًبٌ خهْٕب يٍ انؼمجبد.
ٚ 6/2/2جت رذذٚذ اَ٠زفبخبد ٔانجضٕس انُبرجخ ػٍ انذشاسح انضائذح ٔانزقذػبد
ٔانزآكم ٔانضهٕو انُبرجخ يٍ رهف انًؼذٌ ٔٚجت إرخبر ا٠جشاء انزقذٛذ.ٙ
 7/2/2أَبثٛت انذشٚك ٔأَبثٛت انًٛبِ:
ٚجت فذـ دبنخ اَٞبثٛت يٍ أجم كؾف اَخفبك انغًبكخ ،ركٌٕ انُمشاد
(انذفٛشاد) ،انزآكم ،اَ٠ضُبءاد ٔانزقذػبد ..إنخ.
 3/2االختبـــــاراث
 1/3/2ا٢خزجبس انٓٛذسٔعزبر:ٙ
 1.5يشح أكجشمغو ػبيم
ٚ ٢جٕص أٌ ٚزجبٔص ا٢خزجبس انٓٛذسٔعزبرٙ
يغًٕح ثّ.
 2/3/2اخزجبس انجخــــبس:
ٚجت إجشاء اخزجبس ثخبس ثؼذ كم رقهٛخٚٔ ،جت مجو فًبو اٞيبٌ ػهٗ
اننغو انمفبص ٔأٌ ٚمفم ثئدكبو.
 4/2التظلٍحـــــاث
ٚجت أٌ ُٚفز أ٘ رقهٛخ نغٚ٣خ أٔ يهذمبرٓب رذذ إؽشاف ؽخـ يؤْم يؼزًذ
ثٕاعيخ إداسح انقذخ ٔ انغ٣يخ انؼبيخ ثجهذٚخ دث .ٙكًـب ٚجت إفذاس ؽٓبدح
إخزجبس ف٣دٛخ ثؼذ انزقهٛخ ثٕاعيخ انؾخـ انًؤْم.
 5/2الشخض الذي ٌعتنً بالغالٌت
ٚجت أٌ رؾغم كم غٚ٣خ ثٕاعيخ ؽخـ يؤْم /يذسة.
 -3أوعٍــت الضغط غٍز النارٌت
يٍ انًؼشٔف أَّ رٕجذ إَٔاع ػذٚذح لٛذ ا٢عزخذاو يٍ أٔػٛخ اننغؤ ،أكضشْب
ؽٕٛػبً فٗ انقُبػخ ْ ٙيغزمج٣د انٕٓاء ٔأٔػٛخ انؼًهٛبد ٔخضاَبد رخضٍٚ
انغبص...إنخ انؼبيهخ فٕق مغو انٕٓاء انجٕٖ.
ٚجـــت فذـ أعيـخ ْٛبكم أٞػٛخ نكؾف أٚخ رقذػبد يذزًهخ أٔ ثضٕس أٔ
إَزفبخبد أٔ أٚخ أدنخ أخشٖ ػهٗ انزآكم.
 1/3التفتٍش الخارجً على أوعٍت الضغط.
ٚزى إجشاء انفذـ انخبسج ٙنٕػبء اننغو نزذذٚذ يب إرا كبَذ دبنزّ آيُخ
نهزؾغٛم انًغزًش.
 1/1/3ف ٙأٔػٛخ انؼًهٛبد انزٗ ٚكٌٕ فٓٛب نهزآكم دٔس كجٛشٚ ،غبػذ انفذـــ
انذٔس٘ ػهٗ رذذٚذ اَ٠خفبك ف ٙعًبكخ انجذاس إٌ ٔجـــــذ.
ٚجت دساعخ أ٘ رغشة نهغبص أٔ انغٕائم أٔ اٞثخشح.
 2/1/3يمٛبط اننغو:
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ٚجت اٌ ٚكٌٕ يمٛبط اننغو ف ٙدبنخ رؾغٛم جٛذح ٚ .مبسٌ اننغو انز٘
ٚؼي ّٛيمٛبط اننغو انًشكت ػهٗ انٕػبء ثًمٛبط ا٠خزجبس ٔرزى يؼبٚشرّ ػُذ
اننشٔسح .
 3/1/3فًبيبد رُفٛظ اننغو:
ٚجت أٌ ركٌٕ فًبيبد رُفٛظ اننغو ثذبنخ رؾغٛهٛخ جٛذح.
 4/1/3انًقبسف :
ٚجت أٌ ٚكٌٕ انًقشف انًٕجٕد ف ٙانٕػبء يفزٕدبًًننًبٌ أَّ ٚؼًم ثبنؾكم
انً٣ئى.
 2/3التفتٍشاث الذاخلٍــــت
 1/2/3انزآكم ْٕ أدذ اكضش انؼٕٛة ؽٕٛػبً ف ٙأٔػٛخ اننغو  .ػُذ إكزؾبف
رآكم َؾو أٔ صٚبدح ف ٙانزآكم ٚجت إرخبر ا٠جشاء انؼ٣جٗ انًُبعت.
 2/2/3ػُذ انؾك ثٕجٕد أٔ ػُذ ي٣دظخ أ٘ انزٕاء /رؾِٕ فئَّ ٚجت فذـ كم
أثؼبد أٞػٛخ نزذذٚذ يذٖ ٔخيٕسح اٞنزٕاء /انزؾِٕ .
 3/3فحض الضغط
ٚ ٢ 1/3/3جٕص أٌ ٚزجبٔص اخزجبس اننغو  1.5يشح أكجش مغو ػبيم يغًٕح
ثّ .
 2/3/3ارا كبٌ ًٚ ٢كٍ يمء ٔػبء اننغو ثبنًبء أٔ انغبئم أٔ إرا كبٌ لٛذ
انخذيخٔ ،دزٗ ػُذيب ًٚ٢كٍ رذًم ثؼل آصبس انًٛبِٚ ،جت إعزخذاو
ٔعبئم أخشٖ ن١خزجبس يضم ا٠خزجبس ثنغو انٕٓاء أٔ ا٠خزجبس غٛش
ا٠ر٣ف .... ٙانخ .
 4/3التظلٍحاث:
ٚجت أٌ رُفز كم انزقهٛذبد ثٕاعيخ أٔ رذذ إؽشاف انؾخـ انًؤْم ننًبٌ
انزؾغٛم اٜيٍ ٔٞػٛخ اننغو.
 -4إطذار الشهاداث بىاسطت شخض مؤهل
ٚزى إفذاس ؽٓبداد انغ٣يخ ثٕاعيخ انؾخـ انًؤْم ثؼذ إجزٛبص انغٚ٣بد/
أٔػٛخ اننغو ن١خزجبساد ٔانفذٕفبد ثقٕسح يشمٚ .ّٛجت أٌ رج ٍٛؽٓبدح
ا٠خزجبس انزقهٛذبد /انزغٛٛشاد /رؼذ٣ٚد اننغو انؼبيم  ...إنخ انزٗ أجشٚذ
ػهٗ انٕػبء.
إرا كبَذ دبنخ غٚ٣خ أٔ ٔػبء مغو غٛش آيُّ نهزؾغٛم ،ػهٗ انؾخـ انًؤْم
رٕج ّٛانًبنك أٔ انًغزخذو نغذجٓب يٍ انخذيخ أ إسعبل رمشٚش إنٗ إداسح انقذخ
ٔ انغ٣يخ انؼبيخ.
ٚجت رٕفٛش ؽٓبدح ا٠خزجبس ن١ى٣ع ف ٙيذم انؼًم ٔإسعبل َغخّ يُٓب إنٗ
إداسح انقذخ ٔ انغ٣يخ انؼبيخ.
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